
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Modellering van een filtermatdroger : modeluitbreiding, parameterschatting en
modelverificatie

de Jong, M.J.A.M.

Award date:
1992

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4ebb60c4-dcff-4128-b40d-fd0def35a98e


Mstudeerverslag 

\, •:"> 

NR-1749 (1992-02-06) M.J.A.M. de Jong 

Modellering van een Filtennatdroger: 

modeluitbreiding, parameterschatting en 

modelverificatie 

M.J.A.M. de Jong 

Mstudeerdocent: Prof. ir. 0. Rademaker 

Mstudeerbegeleider: Dr. ir. R.J.P. van der Linden 

Met dank aan iedereen die tijdens mijn afstuderen een bijdrage geleverd 

heeft aan het onderzoek of aan de goede werksfeer. 



SAMENVATTING 

Dit afstudeeronderzoek is gericht op de modellering van een flltermatdroger 

die is gestationeerd bij een Nederlands zuivelbedrijf, en de toetsing van 

dit model aan metingen uit d~ praktijk. Een filtermatdroger bestaat uit een 

sproeidroger en een transportbanddroger in serie. 

Het onderzoek behelst op de eerste plaats de verfijning van een bestaand 

fysisch model op twee punten: De veronderstelde uniforme deeltjesgrootte in 

de sproeidroger is vervangen door een meer realistische deeltjesgroottever

deling, en de watergehalte- en temperatuursafhankelijkheid van de diffusie

coëfficiënt zijn gemodelleerd. 

Op de tweede plaats zijn een aantal vrije parameters in het verfijnde model 

geschat op basis van in de praktijk gemeten procesdata. Deze procesdata 

betreft vier operationeel gangbare werkpunten. Het schatten is gebeurd met 

behulp van een in het kader van dit onderzoek ontwikkelde parameterschat

tingsmodule P ARIDX, welke draait in een PRIMAL-omgeving. Deze module is in 

staat tijdsonafhankelijke parameters in een willekeurig model te schatten. 

Dit kan zowel op basis van statische als dynamische procesdatareeksen. 

Tenslotte is het model met de geschatte waarden voor de parameters gevali

deerd. Het blijkt dat het model met de per werkpunt geschatte parameter

waarden het droogproces in die werkpunten goed beschrijft ten aanzien van 

het transport van water van produkt naar lucht. De afwijkingen in de gemo

delleerde luchtwatergehalten bedragen maximaal 0.4 10"2 kg H
2
0/kg droge 

lucht ten opzichte van de gemeten waarden. De temperaturen van produkt en 

lucht zijn door ontkoppeling van water- en warmteoverdracht in het model 

van de transportbanddroger minder goed gemodelleerd. 

Bij het gebruik van de in één werkpunt geschatte parameterwaarden voor een 

simulatie in een ander, nabijgelegen werkpunt, wijkt het gemodelleerde 

watergehalte van het eindprodukt niet meer dan 0.3 massa-% af van de geme

ten waarde. 
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Hoofdstuk I: Inleiding 

HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

1.1 OMSCHRIJVING VAN HET AFSTUDEERONDERZOEK 

1.1.1 Doelstellingen van het afstudeeronderzoek 

Het afstudeeronderzoek dat in dit verslag beschreven wordt betreft de 

modelvorming en de modelvalidatie van een filtermatdroger die gestationeerd 

is bij een Nederlands zuivelbedrijf. 

Een filtermatdroger bestaat uit een sproeidroger en een transportbanddroger 

in serie. Op de betreffende droger worden industriële eiwitconcentraten 

geproduceerd. Hij heeft een capaciteit van circa 5 ton gedroogd produkt per 

uur. Een uitgebreide beschrijving van de filtermatdroger volgt in paragraaf 

1.2. 

Het gevalideerde model kan gebruikt worden voor optimalisatie van de be

drijfsvoering, zoals maximalisatie van 

a. de netto toegevoegde waarde die het droogproces in de filtermatdroger 

aan het produkt verschaft en/of 

b. de produktiecapaciteit, 

onder de voorwaarde dat aan de vereiste produktspecificaties voldaan moet 

worden. In de praktijk betekent dit dat er een bovengrens gesteld wordt aan 

het eindwatergehalte van het produkt. 

Teneinde dit doel te bereiken dient allereerst inzicht verkregen te worden 

in de werking van de filtermatdroger en de processen die zich hierin afspe

len. Daartoe heeft J.J.F.M. Dijkstra (lit. [2]) in 1987 de filtermatdroger 

gemodelleerd, het model in een simulatieprogramma opgenomen en een simula

tiestudie uitgevoerd. Met de simulator kunnen allerlei bedrijfssituaties 

nagebootst worden. Voordat men het model echter goed kan gebruiken om 

voorspellingen te doen omtrent de gedragingen van de werkelijke ftltermat

droger, dient het 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

- zo goed mogelijk op de werkelijkheid afgestemd te worden door het schat

ten van de aanwezige vrije parameters, en vervolgens 

- gevalideerd te worden bij de geschatte waarden van de betreffende parame

ters. 

Voor beide zaken is gecombineerde input- outputdata nodig, verkregen uit 

metingen aan de werkelijke filtermatdroger. 

Indien het model de werkelijkheid voldoende nauwkeurig beschrijft, kan men 

de bedrijfsvoering van de werkelijke filtermatdroger verbeteren, met be

trekking tot bijvoorbeeld de instelling van verschillende ingangsgrootheden 

bij verschillende eisen aan het produkt, of de omstellingsprocedures die 

gevolgd worden bij wisseling van voedingsstof. De verschillende schakels in 

het beschreven onderzoeksproces worden in figuur 1.1 getoond met de onder

linge interactie die ze vertonen. 

I L 1 OPTIMALISATIE r 
r -
I I • 
I r HODELS IMULATIE L I I MODELVERIFICATIE I 
I 

r I 
I 

I 1-----....., 
I I 
I I I I 
I MODELVORMING -1 r-r L ___________________ j 

Figuur 1.1: Fasen in het onderzoek naar optimalisering van de bedrijfsvoe-

ring van de filtermatdroger. 

In dit verslag 

beschreven door Dijkstra 

beschreven in dit verslag 

a. wordt het model van de filtermatdroger verfijnd, omdat het vermoeden 

bestaat dat verscheidene aannamen die Dijkstra in zijn model gedaan 

heeft, tot grotere modelfouten leiden; 
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Hoofdstuk I: Inleiding 

b. worden de vrije parameters in het verfijnde model met behulp van expen

mentele data geschat; 

c. wordt het model gevalideerd. 

1.1.2 Opbouw van het afstudeerverslag 

Paragraaf 1.2 geeft een korte beschrijving van de flltermatdroger en het 

traject dat het natte produkt daarin aflegt. Vervolgens worden in hoofdstuk 

2 het verschijnsel drogen, en het door Dijkstra ontwikkelde mathematisch

fysische model van de ftltermatdroger kort beschreven. 

De onderwerpen die daarna volgen zijn: 

- modelvorming: In hoofdstuk 3 van dit werk worden verfijningen aangebracht 

in het model van de fütermatdroger met betrekking tot de deeltjesgroot

teverdeling van het natte produkt in de sproeidroger, en ten aanzien van 

de watergehalte- en temperatuurafhankelijkheid van de diffusiecoëfficiënt 

in de sproeidroger. 

- modelsimulatie: In hoofdstuk 4 wordt de implementatie van de genoemde 

modelverfijningen in het simulatieprogramma besproken, alsmede de softwa

re-omgeving waarbinnen dit programma draait. 

- parameterschatting: Alvorens tot verificatie van het model te kunnen 

komen dienen eerst de vrije parameters in het inmiddels uitgebreide model 

geschat te worden met behulp van input- outputdata. Het parameterschat

tingsproces en de experimentele data worden beschreven in hoofdstuk 5. 

- mode/verificatie: In hoofdstuk 6 wordt het model, waarin de geschatte 

parameterwaarden gebruikt worden, getoetst aan de werkelijkheid. 

De discussie over de bereikte resultaten is samen met de conclusies en 

suggesties ondergebracht in hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk I: Inleiding 

1.2 INTRODUCTIE VAN DE FILTERMATDROGER 

De beschouwde filtermatdroger ·~staat uit twee droogeenheden in serie, nl. 

een sproeidroger, gevolgd door een k:ruisstroomtransportbanddroger. Het 

relevante deel van de installatie is schematisch weergegeven in figuur 1.2 . 

.--------1 ,_ _____ N 

VOEDING 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de gemodelleerde filtermatdroger. De 

nummers stellen de verschillende plenums voor. 

De sproeidroger heeft een hoogte van 6.0 m. De transportbanddroger is in 

totaal circa 20 m. lang en heeft dezelfde breedte als de sproeidroger. De 

droger beschikt over 6 luchtinlaten en 7 luchtuitlaten. 

Voordat de voeding de sproeidroger bereikt is deze door een indampinstalla

tie ingedikt tot een suspensie met een watergehalte van ongeveer 0.5 kg 

water/kg droge stof. 

4 



Hoofdstuk 1: Inleiding 

In de sproeidroger vind 80% à 90% van de onder gegeven omstandigheden 

maximaal haalbare wateronttrekking plaats. De voeding wordt via een aantal 

druknozzles ( vernevelaars) aan het plafond van de sproeidroger onder hoge 

druk verneveld. Tevens wordt- hete lucht de sproeidroger ingeblazen, in 

dezelfde richting als de voeding (cocurrent). De verblijftijd (= valtijd) 

van de deeltjes in de vernevelde suspensie in de sproeitoren bedraagt 

ongeveer 10 seconden. Gedurende die tijd drogen de deeltjes relatief snel. 

Na hun val door de sproeitoren belanden de deeltjes op de transportband. 

De transportbanddroger is onderverdeeld in vijf secties, waar drooglucht 

doorheen wordt geblazen. Sectie 3 is opgedeeld in twee subsecties 3a en 3b. 

Deze subsecties hebben verschillende hete lucht-ingangen, maar slechts één 

gemeenschappelijk plenum. Secties 1 en 3 worden gebruikt voor nadrogen en 

secties 4 en 5 voor de koeling van het produkt. Sectie twee kan als droog

sectie gebruikt worden maar ook als zgn. retentie-zone: een zone waarin het 

produkt tot herkristallisatie kan overgaan, hetgeen soms gewenst is. 

De laag nat produkt op de band heeft een uniforme dikte van ongeveer 5 cm. 

De verblijftijd van de vaste stof op de transportband bedraagt 10 tot 20 

minuten. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysi.ac:he model van de fiJtennatdroger 

HOOFDSTUK 2: 
HET MATHEMATISCH-FYSISCHE MODEL VAN DE 
FILTERMATDROGER 

In dit hoofdstuk zal eerst het fenomeen drogen in het algemeen besproken 

worden. Vervolgens wordt het model van de filtermatdroger beschreven. 

2.1 DROGEN 

Drogen is 

een stofoverdrachtsproces waarbij één of meer vluchtige componenten selec

tief aan een produkt worden onttrokken en aan een andere fase worden over

gedragen. 

Bij het droogproces in dit onderzoek gaat het om de overdracht van water 

van voeding naar drooglucht. Het droogproces kan opgesplitst worden in drie 

deelprocessen: 

1. stofoverdracht (veroorzaakt door een watergehalteverschil tussen voeding 

en lucht) 

2. warmteoverdracht (door een temperatuurverschil tussen voeding en lucht) 

3. enthalpieverandering (door verdamping) 

In het volgende zal ingegaan worden op enkele aspecten van het deelproces 

stof overdracht, om een kader te verschaffen waarin termen als 'sorptie

isotherm', 'vlakke concentratieprofielen in de luchtfase' en 'getal van 

Biot' geplaatst kunnen worden. 

Uitgangspunt van deze beschouwing is figuur 2.1. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

c 

Figuur 2.1: Basismodel stofoverdracht bolvormig deeltje 

We beschouwen een homogeen bolvormig deeltje als opgedeeld uit N concentri

sche schillen waarbinnen uniforme condities heersen. Aan de oppervlakte van 

het deeltje heerst een watergehalte C .. Elke schil kent een massa-
a.• 

opslagcapaciteit en een weerstand tegen stoftransport De massa-

opslagcapaciteiten van die verschillende schillen en de weerstanden tegen 

stoftransport, behalve die van de buitenste schil, zijn samengebundeld in 

de impedantie Z . R. is de weerstand tegen stoftransport van de buitenste 
S I 

schil. Om het diffusiemechanische in de lucht te beschrijven, kunnen M 

concentrische schillen om het deeltje heen gedacht worden. Het watergehalte 

van de lucht op het oppervlak van het deeltje C . zal over het algemeen 
SJ 

niet gelijk zijn aan C ., omdat de component die overgedragen wordt een 
S,l 

chemische affiniteit kan vertonen tot één van beide fasen. Omdat de massa-

opslag capaciteiten in de luchtfase verwaarloost worden, (hetgeen geoor

loofd is voor niet te snelle processen) kan men alle weerstand tegen stof

overdracht van de lucht geconcentreerd denken in een weerstand R . R is 
g g 

dan de weerstand van een diffusiegrenslaag met dikte o . C is het 
g g,bulk 

watergehalte van de lucht buiten de grenslaag. C . is het watergehalte 
. S,l-1 

van het deeltje tussen de buitenste schil en de rest van het deeltje. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

Figuur 2.2 geeft de waterconcentratieprofielen die bij het geschetste model 

horen. 

'a,bulk ----------------- -----"'----

6 
I 

Figuur 2.2: Concentratieprofielen basisstructuur stofoverdracht 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee extreme gevallen die gekarak

teriseerd worden door bepaalde waarden voor het getal van Biot. Het getal 

van Biot voor stofoverdracht is gedefmiëerd als de verhouding van de 

weerstand voor stofoverdracht in de disperse fase (vaste stof) en de weer

stand voor stofoverdracht in de continue fase (lucht): 

Bi = 
M 

R . + Pe(Z) 
S,J S 

R 
g 

Hierin is Re(Z ) het reëele deel van de impedantie Z . 
s s 

A: Bi = co : R . + Re(Z ) >> R 
M S,J 8 g 

(2.1) 

De weerstand tegen stoftransport in de grenslaag, R , kan verwaarloosd 
g 

worden ten opzichte van de weerstand in het deeltje. Figuur 2.2 gaat over 

in figuur 2.3. In figuur 2.3 is het vlakke concentratieprofiel in de lucht

fase te zien (C . = C ): Alle weerstand tegen stofoverdracht bevindt 
SJ g,bulk 

zich in het deeltje zelf. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

---------- ---+--.....;_-

0 

Figuur 2.3: Stofoverdracht voor BiM = oo: concentratieprofiel 

B: Bi = 0: R >> R . + Re(Z ) 
M s s,1 a 

Dit is het geval waarbij het stoftransport in het deeltje zo snel is, dat 

we in het deeltje bijna vlakke concentratieprofielen aantreffen. 

De relatie tussen de grensvlak-watergehalten C . en C . kan als m (2.2) 
SJ 1,1 

beschreven worden. 

C . = f(C .,T ., ... ) = f'(a ,T ., ... ) 
11,1 SJ 1,1 w s,1 

(2.2) 

met: a wateractiviteit 
w 

T 
s,i 

temperatuur deeltje op het grensvlak 

In de droogtechnologie wordt deze relatie gegeven door de zgn. sorptie

curve (voor een voorbeeld, zie figuur 2.4). De sorptie-curve geeft de 

relatie tussen de wateractiviteit a (een maat voor het watergehalte van de 
w 

lucht op het grensvlak van het deeltje) en C .• onder evenwichtscondities. 
S,l 

Als de gasfase zich ideaal gedraagt is de wateractiviteit a gelijk aan de 
w 

relatieve vochtigheid RH van de lucht die de vaste stof omringt. 

Warmteoverdracht kan met behulp van een overeenkomstig schillenmodel be

schreven worden. Hierbij worden watergehalten vervangen door temperaturen, 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtermatdroger 

massa-opslagcapaciteiten van de schillen door warmtecapac1te1ten, en weer

standen tegen stoftransport door weerstanden tegen warmteoverdracht. 

Stof- en warmteoverdracht bernvloeden elkaar wederzijds doordat de stofflux 

F en de warmtestroom q gekoppeld zijn middels het derde deelproces: de 

enthalpieverandering door verdamping. Het vermogen dat nodig is voor ver

damping hangt recht evenredig af van de stofflux. 

Watergehalten en temperaturen kunnen afgeleid worden uit massa- en enthal

piebalansen. Stof- en warmtestromen kunnen bepaald worden uit de Fick-, 

respectievelijk de Fourier-vergelijking, die de drijvende kracht voor stof

en warmteoverdracht beschrijven. 

Fick: 
ac 

. D k J =- -k k ar 

diffusieflux van compoment k [kg/m2s] 

diffusiecoëfficiënt van component k [m2/s] 

waterconcentratie component k [kg/m3
] 

plaatscoördinaat 

aT 
Fourier: ~ = - \ ark 

warmteflux component k [J/m2s] 

warmtegeleidingscoëfficiënt component k [W /m °C] 

temperatuur component k [>q 

(2.3a) 

(2.3b) 

Aan de hand van het voorgaande kan een droogmodel samengesteld worden. 

10 



Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtermatdroger 

2.2 MODELLERING VAN DE FILTERMATDROGER 

Het model van de filtermatdroger valt onder te verdelen in drie sub

modellen: 

1. Een micro-model dat de droogkinetiek van het produkt beschrijft; 

2. Een macro-model van de sproeidroger; 

3. Een macro-model van de transportbanddroger. 

De drie bovengenoemde modellen zullen achtereenvolgens beschreven worden. 

De in deze modellen gemaakte aannamen zullen in de beschrijving geaccen

tueerd worden. In paragraaf 2.2.4 worden zij samengevat en geordend. 

2.2.1 De droogkinetiek 

Het drooggedrag van een sferisch, homogeen deeltje of druppeltje wordt 

beschreven door de algemene diffusievergelijking (2.4). 

at 
1 a ac (r,t) 

D ( 2 s ) 
= ? ar r ar (2.4) 

ac (r ,t) 
s 

waarin C grensvlakwatergehalte vaste stof [kg/kg of massa-% 1 
s 

D diffusiecoëfficiënt water in vaste stof [m2/s1 

r afstandscoördinaat [ m 1 

t tijdcoördinaat [s1 

Om deze partiële differentiaalvergelijking analytisch op te kunnen lossen, 

zullen enkele aannamen gedaan moeten worden, te weten: 

a. Het droogproces is volledig diffusie-gelimiteerd 

= oo (BiM = getal van Biot voor stoftransport); 

b. De diffusiecoëfficiënt is constant; 

m de vaste stof: Bi 
M 

c. De diameter van de deeltjes is constant (geen krimp); 

11 



Hoofdstuk 2: Het mathematisc:h-fy8ische model van de filtermatdroger 

d. Het droogproces begint met een uniform beginprofiel in de deeltjes; 

e. De deeltjesgrootteverdeling kan worden gekarakteriseerd door een gemid

delde deeltjesgrootte. 

Aannamen d. en a. resulteren in respectievelijk beginvoorwaarde (2.4a) en 
• 

randvoorwaarde (2.4c), terwijl symmetrieoverwegingen leiden tot randvoor-

waarde (2.4b ): 

t=O O~r~R C (r,O) = C (r) = C (0) 
s ~ s 

(2.4a) 

t > 0 [ 
ac (O,t) ] 

F=D s =0 
ar 

(2.4b) 

t > 0 C (R,t) = C . 
8 8,t 

(2.4c) 

waarin C 
s,i 

watergehalte op het oppervlak van een deeltje [kg/kg of 

massa-%] 

Na oplossing van (2.4) onder bovenstaande voorwaarden, kunnen we het gemid

delde watergehalte C (t) van het deeltje als functie van de tijd berekenen: 
8 

c (t)= _.:._ fr '2C (r' ,t) dr' = 
8 R3 8 

0 
00 

(2.5) 2 2 2 
= C (0) + (C . - C (0))(1 -~ \ _!_e-n 7t Dt/R) 

s 8,1 s 2 L 2 
1t n==l n 

De droogflux wordt gegeven door (2.6): 

F(t) = 
00 

dC (t) 2 2 2 

dt = (Cs,i - c (0))( 6~ L e-n 1t Dt/R) 

R n=l 

(2.6) 

De waarde van de diffusiecoëfficiënt D wordt empirisch bepaald uit gemeten 

procesdata. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

Het evenwichtswatergehalte op het oppervlak van een deeltje kan men bepalen 

uit de sorptie-isotherm (zie paragraaf 2.1). Een eenvoudige analytische 

benadering van de sorptie-isotherm wordt gegeven door de BET -kromme: Het 

evenwiehts-watergehalte op het · oppervlak van een deeltje wordt veronder

steld gegeven te zijn door de BET -vergelijking. 

X Ca 
wl B w 

X w = (1-a ) (1 - a +C a ) 
w w B w 

(2.7) 

In (2.7) ziJ'n X en C de BET-parameters van het te drogen materiaal en is 
wl B 

a de wateractiviteit op het oppervlak van een deeltje. De waarden van de 
w 

BET -parameters worden bepaald uit de sorptie-isotherm, die op haar beurt 

bepaald wordt uit droogexperimenten. Figuur 2.4 laat een representatief 

voorbeeld zien van een willekeurige sorptie-isotherm. De BET-benadering 

heeft de eigenschap dat hij in het algemeen goed te fitten is met werkelij

ke sorptie-isothermen voor a < 40 % RH. Voor hogere a -waarden voorspelt 
w w 

de BET-vergelijking dan te lage waarden voor Cels. Aangezien complexere 

benaderingen (zoals de GAB-vergelijking) over het algemeen geen meerwaarde 

op zullen leveren doordat er te weinig kennis over de werkelijke sorptie

isothermen bestaat (bijvoorbeeld ten aanzien van de temperatuurafhankelijk

heid), volstaat de BET -benadering. 

De sorptie-isotherm is een evenwichtskromme. Hij zal echter gebruikt worden 

in een dynamisch model. Er wordt aangenomen dat 

f. de sorptie-isotherm gebruikt kan worden in een dynamisch droogmodel, 

d.w.z. het droogproces is traag genoeg om op het deeltjesgrensvlak 

evenwicht te veronderstellen. Het grensvlakwatergehalte C . uit (2.4c) 
S,l 

is gelijk aan X 
w 

c =x 
s,i w 

(2.7a) 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

1.0 ....-------------=---------.., 
.K-

a 
w 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

------ ./--- ----------
I-

I 

I 

o.o~--~--r--~r--~---r---
o.o 0.~ 0.4 0.6 0.8 1.0 

---- c, \.(kg H10/kg droge stof) 

Figuur 2.4: Sorptie-isotherm van een produkt ( -) en de analytische bena-

dering volgens de BET-vergelijking (-X-X). 

We nemen aan dat de temperatuurafhankelijkheid van de sorptie-isotherm 

meevalt (aanname g). Van de wateractiviteit nemen wij aan dat deze gelijk 

is aan de relatieve vochtigheid van de omringende lucht, op basis van het 

feit dat de concentratieprofielen in de luchtfase vlak worden verondersteld 

(BiM = oo, aanname a). Vergelijking (2.7) beschrijft de gemeten sorptie

isotherm voldoende precies voor a < 40% RH. 
w 

Het bovenstaande kinetische droogmodel kan worden toegepast op zowel de 

sproeidroger als de transportbanddroger. Ten aanzien van beide drogers zal 

worden aangenomen dat 

h. Er geen vaste stof- of energieverliezen zijn; 

1. De stralingsbijdrage aan de warmteoverdracht te verwaarlozen is; 

J· De voorkomende fysische grootheden drukonafhankelijk zijn. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

2.2.2 De sproeidroger 

Het model van de sproeidroger is gebaseerd op massa en enthalpiebalansen 

over de sproeidroger en op de droogkinetiek zoals die in paragraaf 2.2.1 

gemodelleerd is. De stof- en warmteoverdracht zijn in de sproeidroger hecht 

gekoppeld. Het uiteindelijke model bestaat uit een set gekoppelde differen

tiaalvergelijkingen, die watergehalte- en temperatuurprofielen beschrijven 

als functie van de verticale positie in de toren. 

De sproeitoren wordt in verticale richting opgedeeld in N lagen (zie figuur 

2.5), waarmee tevens de elementaire volume-eenheden vastliggen. Het aantal 

lagen hangt af van de door de numerieke integrator gekozen stapgrootte. 

Vüt::DlNG LUCHT 

' I 

k 

z 

N 

~ 
Figuur 2.5: LJiscretistatie sproeidroger 

We zullen ook hier enkele aannamen doen: 

k. De sproeidroger bevindt zich altijd in de quasi-stationaire toestand; 

1. De verblijftijd van de lucht en de deeltjes in de toren is voor beiden 

dezelfde en hangt alleen af van het luchtvolumedebiet; 

m. Zolang geldt dat de relatieve vochtigheid van de lucht kleiner is dan 

40% RH, is het watergehalte aan het oppervlak van een deeltje constant; 

15 



Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

n. Er is geen interactie tussen de verschillende deeltjes (druppels), 

bijvoorbeeld in de vorm van agglomeratie. 

De transformatie 

Z = V t (2.8) 
p 

met z de hoogte in de sproeidroger [m] 

v de constante valsnelheid van de druppels [m/s] 
p 

waarbij 

V = H/'t (2.9) 
p res 

met H de hoogte van de sproeitoren [m] 

't de gemiddelde verblijftijd van de druppels [s] 
res 

leidt met (2.6) tot differentiaalvergelijking (2.10): 

öo 2 2 2 
dC (z) 60 -n 1t DzJR v az = (C .-C (0)) - \' e P 

ds,1 c1s R2 L 
n=l 

(2.10) 

watergehalte van de droge stof [kg/kg of massa-%] 

Uit de massabalans over discretisatielaag k in de sproeitoren kan men 

(2.11) afleiden: 

dCdl(z) - [ Gds l dCds(z) 
dz ---u- dz 

dl 

met Gd
1 

droge luchtdebiet [kg droge stof/s] 

G ds droge stofdebiet [kg droge lucht/s] 

C dl watergehalte droge lucht [kg/kg of massa-%] 

16 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtermatdroger 

Uit (2.10), (2.11) en de enthalpiebalans over dezelfde laag k leiden we 

voor de vaste-stoftemperatuur af: 

dT ( z) 
G (c +c C (z)) --..d-zs __ 

dl p,ds p,wl ds 
- UA(T (z)-T (z))+ 

g s 

{ 1} 

dC d 
1 

( z) dC d 
1 
(z) 

dz - MI273 G dl dZ + ( c -c )T ( z ) G 
p,wl p,wd s dI 

{2} {3} 

en voor de luchttemperatuur 

dT (z) 
G (c +c )) g 

dl p,dl p,wd dz = c (T (z)-T (z) )G 
p,wd s g dl dz 

waarin c 
p,i 

T 
s 

T 
g 

MI273 

{ 4} 

-UA(T(z)-T (z)) 
g s 

{5} 

soortelijke warmte component i [J/kg°C] 

temperatuur vaste stof [°C] 

temperatuur gas [°C] 

verdampingsenthalpie van water bij 0 °C [J/kg] 

Vergelijking (2.12) bevat 

(2.12) 

(2.13) 

1. Een warmte-geleidingsterm, evenredig met het temperatuursverschil tussen 

vaste stof en lucht; 

2. en 3. Verdampingstermen: deze verdisconteren het enthalpieverschil 

tussen water en waterdamp; 

In (2.13) vindt men 

4. Een term die de afkoeling van de lucht door de opname van water in 

rekening brengt. (mits T > T , anders opwarming); 
g s 

5. Een warmte-geleidingsterm. 

17 



Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fittennatdroger 

In bovenstaande vergelijkingen wordt A, het beschikbare uitwisselende 

oppervlak in laag k, gegeven door 

6 A=a EV =-::rEV 
specpk upk 

met a 
spec 

E 
p 

vk 
d 

p 

p 

specifiek oppervlak deeltjes [m2/m3
] 

volumefractie vaste stof [m3 /m3
] 

volume laag k [m3
] 

deeltjesdiameter [m] 

en U, de weerstand tegen warmteoverdracht door 

À 
U=Nu T 

p 

met À de warmtegeleidingscoëfficiënt van lucht [W/m°C] 
g 

(2.14) 

(2.15) 

Hierbij wordt verondersteld dat de waarde van Nu, het getal van Nusselt, 2 

bedraagt: Nu = 2. Dit kan aangetoond worden (zie appendix A) als behalve 

aanname 1 ook verondersteld mag worden dat 

o. de deeltjes onafhankelijk zijn en men te maken heeft met een 

bij benadering oneindig continuum; 

De vier gekoppelde differentiaalvergelijkingen (2.10), (2.11), (2.12) en 

(2.13) beschrijven samen met (2.14) en (2.15) de sproeidroger. 

2.2.3 De transportbanddroger 

De modellering van de transportbanddroger 1s om verschillende redenen 

moeilijker dan die van de sproeidroger: 

De lucht- en vaste stofstroom zijn nu in kruis stroom, hetgeen impliceert 

dat we hier te maken hebben met een 2-dimensionaal probleem;. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fittennatdroger 

De karakteristieke tijden van de droogprocessen liggen ver uiteen: De 

deeltjesverblijftijd in de sproeidroger bedraagt gemiddeld 10 seconden, 

die in de transportbanddroger minimaal 10 minuten. De verblijftijd van de 

lucht in het vaste stofbed op· de transportband bedraagt maximaal 1 secon

de; 

- In sectie 1 van de transportbanddroger vindt een opbouw van de vaste 

stoflaag op de band plaats die verblijftijdsverschillen tot 45% voor de 

vaste stofdeeltjes veroorzaakt. 

Ten aanzien van de droogproces in de transportbanddroger zijn de volgende 

aannamen gemaakt: 

p. De droogsnelheid is zo laag dat de produkttemperatuur er niet meer door 

beïnvloed wordt. Hierdoor zijn stof- en warmteoverdracht ontkoppeld. 

q. De vijf droogsecties beïnvloeden elkaar slechts middels het transport 

van drogend materiaal op de band; 

r. Er treden op de band geen mengeffecten op en de kruisstroom van lucht 

en vaste stof is ideaal; 

s. De verblijftijd van de lucht in het bed is dusdanig kort dat voor de 

luchtfase de quasi-stationaire toestand verondersteld mag worden; 

t. Er heersen per sectie uniforme ingangscondities van de lucht bij intre

de in het bed; 

u. De luchtdebieten ondervinden geen invloed van de drukverliezen onder de 

band; 

v. De vaste stoflaag is homogeen en heeft een uniforme porositeit en 

dikte. 

w. Het droogproces is onafhankelijk van de breedte van de band; 

De vergelijkingen voor de transportbanddroger gelden voor een elementair 

volume-element, een segment. Deze volume-elementen worden gedefinieerd door 

het discretisatierooster dat is weergegeven in figuur 2.6. Uit numerieke 

overwegingen is gekozen voor 10 (verticale) discretisatielagen en 91 (hori

zontale) segmenten. De tijdstap over welke de relevante grootheden in een 

volume-elementje steeds berekend worden, is gerelateerd aan de bandsnel-

19 



Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

he id. 

sectie I 

.IJ, 

Figuur 2.6: Discretisatie transportbanddroger (schematisch) 

Uit de waterbalans over de lucht, waarvan verondersteld wordt dat ZIJ in de 

stationaire toestand is, en over de vaste stof, kan afgeleid worden: 

dC (t) 
ds 

dt (2.16) 

over tijdstap gemiddelde watergehalte aan de ingang van een 

volume-element [kg/kg of massa-%] 

M ds massa droge stof in volume-element [kg] 

Door voor dC ds/dt (2.6) in te vullen, vindt men: 

M oo 22 2 
C (t) = C + ds (C (0)-C ) 60 \ e-n 1t Dt1R 

dl dl,in -u- ds ds,i R 2 L 
dl n =I 

(2.17a) 

Voor het over een tijdstap T gemiddelde watergehalte van de lucht aan de 
a 

uitgang van een volume-element geldt dan: 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtermatdroger 

(2.17b) 

Uit de enthalpiebalansen over de lucht en de vaste stoffase kan afgeleid 

worden: 

dT (t) 
< 1-~)VP dl(cp,dl + cp,wdcdl.in) --äT:t,---

- -

= 

G (c + c C . )(T . - T (t)) - UA(T (t) - T (t)) 
dl p,dl p,wd dl,m g , tn g g s 

= UA(T (t) - T (t)) 
g s 

(2.18) 

(2.19) 

hierin T 
g,in 

over T gemiddelde luchttemperatuur aan de ingang van een 
a 

volume-element [°C] 

Aanname s betekent dat de ophopingsterm in de enthalpiebalans over de lucht 

verwaarloosd wordt: 

dT (t)/dt = 0 
g 

(2.20) 

Hierdoor kunnen voor T (t) en T (t) de volgende vergelijkingen afgeleid 
s g 

worden: 

T (t) = T . +(T (0)-T . )e-t/'t 
s g,m s g,m 

(2.21) 

T (t) = -r . + ~e~ <T <O>-T . )e-t/t 
g g,m s g,m 

(2.22) 

De over T gemiddelde uitgangstemperatuur van de lucht is dan: 
a 

(2.23) 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

en 't en ~ zijn gedefmiëerd als: 

M (c +c C (0)) 
't = (l+A) ds p, ds p,wl ds . 

P UA 
(2.24) 

13= UA (2.25) 
G (c +c C ) 

dl p,dl p ,wd dl,in 

In deze 'packed bed' situatie is U, de weerstand tegen wannte-overdracht, 

via (2.15) afgeleid uit de Nelson-Galloway-vergelijking: 

Nu = 0'
2 

[ 
1 

-1]RePr213 

2(1- E ) 113 
( 1-E ) 113 

po po 

metE 
po 

0' 

Re 

Pr 

porositeit vaste-stofbed [-] 

fitfactor, hier cr = 0.6 [-] 

getal van Reynolds [-] 

getal van Prandtl voor lucht [-] 

Het getal van Reynolds is hier gedefmieerd als: 

Re= 
(1-E )v. d p 

po f1c p g 

J.Lg 

(2.26) 

(2.27) 

waann v 
fic 

superficiële snelheid van de lucht in de vaste stoflaag 

[m/s] 

J.Lg viscositeit lucht [kg/ms] 

p g dichtheid lucht [kg/m 3] 

De vergelijkingen (2.16), (2.17b) en (2.21) tot en met (2.27) beschrijven 

tesamen het model van de transportbanddroger. 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtennatdroger 

2.2.4 Modelaannamen 

In deze paragraaf zullen de aannamen a t/m w, waarop in de vorige paragra

fen gewezen is, nog eens opgesomd en gegroepeerd worden. Om het model te 

kunnen verbeteren en/of te verifiëren is het namelijk van het grootste 

belang om de aannamen op redelijkheid te toetsen en naar importantie te 

wegen. Modelverbetering kan voortkomen uit het vermijden van het doen van 

bepaalde aannamen. Bij modelverificatie kan men ze gebruiken om de mate 

waarin het model op de werkelijkheid gelijkt te verklaren. De aannamen 

worden ingedeeld naar het submodel waarbinnen ze worden gedaan (droogkine

tiek, sproeidroger, transportbanddroger). Binnen de aldus ontstane hoofd

groepen wordt nogmaals een onderverdeling gemaakt naar procesvariabelen en 

produktvariabelen. De letters achter de aannamen corresponderen met die in 

de vorige paragrafen. 

A: Aannamen met betrekking tot de droogkinetiek 

met betrekking tot procesvariabelen 

1. Het droogproces is volledig diffusie-gelimiteerd in de vaste stof (BiM 

= oo). (a) 

2. De diffusiecoëfficiënt is constant. (b) 

3. Het droogproces begint met een uniform beginprofiel in de deeltjes. (d) 

4. Het droogproces is voldoende traag, zodat op het deeltjesgrensvlak 

evenwicht mag worden verondersteld. (f) 

5. De sorptie-isotherm is onafhankelijk van de temperatuur en het water

damp-luchtmengsel wordt in het temperatuurtraject 0-200 °C als ideaal 

beschouwd. (g) 

met betrekking tot produktvariabelen 

6. De diameter van de deeltjes is constant (geen krimp). (c) 

7. De deeltjesgrootteverdeling kan worden gekarakteriseerd d.m.v. een 

gemiddelde deeltjesgrootte. ( e) 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de fiJtennatdroger 

B: Aannamen met betrekking tot de sproeidroger 

met betrekking tot procesvariabelen 

8. Er zijn geen vaste stof- of energieverliezen. (h) 

9. De stralingsbijdrage aan de warmteoverdracht is te verwaarlozen. (i) 

10. De voorkomende fysische grootheden zijn drukonafhankelijk. (j) 

11. De sproeidroger bevindt zich altijd in een quasi-stationaire toestand. 

(k) 

12. Het stromingspatroon in de sproeidroger wordt gemodelleerd als een 

ideale propstroom. Daardoor is 

- de verblijftijd van lucht en deeltjes gelijk 

- de verblijftijd van de deeltjes alleen een functie van het luchtvo-

lumedebiet in de sproeidroger. (1) 

In radiale richting wordt ideale menging verondersteld. 

met betrekking tot produktvariabelen 

13. Er wordt een constante grensvlakconcentratie verondersteld zolang de 

relatieve vochtigheid van de lucht kleiner is dan 40%. (m) 

14. Er is geen interactie tussen de verschillende deeltjes/druppels m de 

sproeidroger, bijvoorbeeld in de vorm van agglomeratie. (n) 

C: Aannamen met betrekking tot de transportbanddroger 

met betrekking tot procesvariabelen 

8. t/m 10. 

15. De droogsnelheid is zo laag dat de produkttemperatuur er niet meer door 

beïnvloed wordt. (p) 

16. De vijf droogsecties beïnvloeden elkaar slechts middels het transport 

van drogend materiaal op de band. ( q) 

17. Er treden geen mengeffecten op en de kruisstroom van lucht en vaste 

stof is ideaal. (r) 

18. De verblijftijd van de lucht in het bed is dusdanig kort t.o.v die van 

het produkt dat voor de luchtfase de quasi-stationaire toestand veron

dersteld mag worden. (s) 

19. Er heersen per sectie uniforme condities van de intredende lucht. (t) 
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Hoofdstuk 2: Het mathematisch-fysische model van de filtermatdroger 

20. De luchtdebieten worden niet beïnvloed door drukverliezen onder de 

transportband. (u) 

21. Het proces is onafhankelijk van de transportbandbreedte. (w) 

met betrekking tot produktvariabelen 

22. De laag op de band is homogeen en heeft een uniforme porositeit en 

dikte. (v) 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

HOOFDSTUK 3 
UITBREIDING VAN HET MATHEMATISCH-FYSISCHE MODEL 

3.1 WATERGEHALTE- EN TEMPERATUURAFHANKELUKHEID 

VAN DE DIFFUSIECOEFFICIENT 

3.1.1 Invloed van de diffusiecoefficient op het droogproces 

In het micromodel van de droogkinetiek speelt de diffusiecoëfficiënt een 

belangrijke rol. Het gemiddelde watergehalte van een deeltje of volume

elementje als functie van de tijd wordt volgens dit model gegeven door: 

00 2 2 2 
C (t) = C (0) + (C .- C (0))(1 - ~ \' _!_ e-n 1t DtJR ) 

s s S,l s 2L 2 
1t n•l n 

(2.5) 

De droogsnelheid F is in dit model: 

F(t) = 
dC (t) oo 2 2 2 

s = (C . - C (0))( 6D2 \' e-n 1t DtJR) 
dt s,t s R n~l 

(2.6) 

Een indicatie voor de manier waarop de diffusiecoëfficiënt volgens (2.5) 

het watergehalte beïnvloedt, wordt gegeven door de droogefficiency DE, die 

is gedefmiëerd door 

DE= 
c (t) - c (0) 

s s 

c - c (0) ' 
s' i s 

(3.1) 

uit te zetten tegen de diffusiecoëfficiënt (figuur 3.la), of tegen het 

getal van Fourier (figuur 3.1b). Het getal van Fourier, Fo, wordt gegeven 

door: 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

Fo = (3.2) 

Diffusiecoeffici.,. D (m2/1) 

Figuur 3.la: De droogefficiency DE uitgezet tegen de diffusiecoëfficiënt 

met R = 100 J.lm en t = 5 s. 

o.a 

:::: 0.7 

1!1 r 
o.az oJM 0.116 0.111 0.1 u2 o.l4 o.l6 0.11 u 

a..~--Fo(-) 

Figuur 3.lb: De droogefficiency DE uitgezet tegen het getal van Fourier 

Figuur 3.la laat zien dat het droogproces sneller verloopt naannate de 

diffusiecoëfficiënt groter is. 

In het model van Dijkstra werd gewerkt met twee verschillende waarden voor 

de diffusiecoëfficiënt: één voor de sproeidroger (D
1 

= 200 10"13 m2/s) en 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

één voor de transportbanddroger (D
2 

= 0.100 10-13 m2/s). In figuur 3.1a 

ziet men dat DE over deze range voor de diffusiecoëfficiënt aanzienlijk 

variëert (hier met meer dan factor 10), afhankelijk van de deeltjesdiameter 

en de droogtijd. Dit betekent ·dat ook het watergehalte sterk variëert over 

de beschouwde range voor de diffusiecoëfficiënt. 

De invloed van de diffusiecoëfficiënt D 
1 

op het watergehalteprofiel van de 

vaste stof in de sproeidroger wordt geülustreerd door figuur 3.2. 

o.e 

0.!1 

0.4 

0.1 

o.a 

O.i 

a. Watergehalte vaste stof 
(kg H20/k~ droge stof) 

o.o 1:-o---t-a----o:-,.--~ 
z 

Figuur 3.2: Invloed diffusiecoëfficiënt op verticaal watergehalteprofiel 

vaste stof in de sproeidroger. D in m2/s 

M. van Rhee (lit. [10]) heeft de invloed van de twee diffusiecoëfficiënten 

op het watergehalte van het eindprodukt afzonderlijk bepaald, hetgeen in de 

figuren 3.3a en 3.3b is weergegeven. 

Het is duidelijk dat droogsnelheid en watergehalte sterk afhangen van de 

diffusiecoëfficiënt. Meer in het bijzonder is de droogcapaciteit van de 

f'tltermatdroger, en daarmee het eindwatergehalte van het produkt dat met de 

droger gemaakt wordt, sterk afhankelijk van de waarde van de 

diffusiecoëfficiënten D 
1 

en D 
2

• 
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0.10 

y' (kg/kgl 

0.05 

100 lOD 100 ~OD 

D, !m'/sl 

Figuur 3.3a: Watergehalte eindprodukt y
5 

tegen diffusiecoëfficiënt D 
1 

(in 

1 -13 2 0 100 10-13 2 0 m Is) met D 
2 

= . m Is 
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Figuur 3.3b: Watergehalte eindprodukt yr tegen diJJUsiecoëfficiënt D
2 

(in 

10-13 m21s) met D 
1 

= 200 10- 3 m21s 

Een belangrijke aanname in het model van de filtermatdroger was de veron

derstelling dat de diffusiecoëfficiënt constant was (aanname 2 in paragraaf 

2.2.4), hetgeen neersloeg in de twee aparte, constante 

diffusiecoëfficiënten 0
1 

en 0
2

. Het is bekend dat de diffusiecoëfficiënt 

niet constant blijft tijdens het drogen (daarom werden voor D 
1 

en D 
2 

sterk 

verschillende waarden gekozen) en blijkens het voorgaande heeft hij een 

zeer sterke invloed op droogproces in de filtermatdroger. Daarom is het 

gerechtvaardigd om aanname 2 als eerste te onderzoeken. In de volgende 

paragrafen wordt gekeken welke grootheden van invloed zijn op de diffusie

coëfficiënt en in welke mate zij hem beïnvloeden. 

29 



Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

3.1.2 Watergehalteafbankelijkheid 

Er wordt een macroscopisch verband gezocht tussen het watergehalte en de 

temperatuur van een deeltje enerzijds, en de effectieve diffusiecoëfficiënt 

D eff ter plaatse van dat deeltje anderzijds. Met de effectieve 

diffusiecoëfficiënt wordt een schijnbare diffusiecoëfficiënt bedoeld, 

waarin verschillende diffusiemechanismen zijn verdisconteerd. Deze diffu

siecoëfficiënt heeft geen strikte fysische (microscopische) betekenis meer. 

De belangrijkste fysische grootheid die deze effectieve diffusiecoëfficiënt 

beïnvloedt is het watergehalte van het in (2.4) beschouwde deeltje. Een 

duidelijk voorbeeld hiervan is te zien in figuur 3.4. Hieruit blijkt dat de 

waarden van deze diffusiecoëfficiënt kunnen liggen in een range van 10"15 

m2/s tot 10"9 m2/s, afhankelijk van het watergehalte. Het watergehalte kan 

dus een sterke invloed hebben op de effectieve diffusiecoëfficiënt. 

Het kleiner worden van de effectieve diffusiecoëfficiënt met het afnemen 

van het watergehalte van een deeltje kan fysisch verklaard worden uit het 

feit dat de thermische beweeglijkheid van de moleculen in de beschouwde 

suspensie zal afnemen, naarmate het molgewicht van de suspensie hoger ligt. 

Globaal gezien geldt: 

(3.3) 

met: M gemiddeld molgewicht van de suspensie [kg/mol] 

Wanneer het watergehalte van de suspensie afneemt, zal het molgewicht 

toenemen omdat de gesuspendeerde stof een hoger molgewicht dan water heeft. 

Hiermee kan echter slechts een deel van de sterke afname van de effectieve 

diffusiecoëfficiënt verklaard worden. Het grootste deel van de mobiliteits

afname van de moleculen dient verklaard te worden uit de sterke interacties 

tussen water en de vaste stof. De deeltjesdiffusie, in casu het droogpro

ces, zal hierdoor in intensiteit afnemen. 
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Figuur 3.4: Diffusiecoëfficiënt van water als junctie van het watergehalte 

voor een aantal stoffen 

Om de watergehalte-afhankelijkheid van de effectieve diffusiecoëfficiënt te 

beschrijven blijken geen fysisch afgeleide vergelijkingen te vinden te 

zijn, noch theoriën op basis waarvan deze geconstrueerd zouden kunnen 

worden. Meestal dienen er moeilijk uitvoerbare experimenten aan te pas te 

komen om de relatie tussen effectieve diffusiecoëfficiënt en vochtgehalte 

te bepalen. Blijkens een onderzoek van Coumans (lit. [1]) kan de waterge

halte-afhankelijkheid van de effectieve diffusiecoëfficiënt in veel geval

len beschreven worden door de volgende machtsrelatie: 

(3.4) 

waarin: a exponent in de machtsrelatie [-] 

31 



Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

Hierin wordt D gedefmiëerd door: 
r 

D = 
r 

met: massa concentratie vaste stof [kg/m3
] 

massa concentratie vaste stof op t = 0 [kg/m3
] 

diffusiecoëfficiënt bij beginconcentratie C (0) [kg/m3
] 

I 

en de dimensieloze massaconcentratie m wordt uitgedrukt door 

c 
m= 

s 
- c 

s,ref 

c (0) - c 
s s,ref 

(3.5) 

(3.6) 

met: C referentiewaarde watergehalte vaste stof [kg/kg of massa-%] 
s,ref 

Aangezien het fenomeen krimp (het in volume afnemen van het water/vaste 

stof mengsel doordat er water aan onttrokken wordt tijdens het drogen) in 

onderhavig model verwaarloosd wordt, geldt: 

p 
1 
= p sO = constant (3.7) 

De diffusiecoëfficiënt in het in hoofdstuk 2 beschreven model wordt nu 

vervangen door de effectieve diffusiecoëfficiënt, om op die manier tot een 

beschrijving van het droogproces te komen die de werkelijkheid beter bena

dert. Hieruit en uit (3.7) volgt dan 

D = D = D m• 
eff 0 

(3.8) 

Omdat de diffusiecoëfficiënt afneemt bij een stijgend watergehalte en 

altijd geldt m < 1, moet a voldoen aan: 

a>O (3.8a) 
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Hoofdstuit 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

Vergelijking (3.8) wordt in figuur 3.5 aanschouwelijk gemaakt. Voor ver 

schillende waarden van de 'power law exponent' a wordt het verband tussen 

de diffusiecoëfficiënt en de dimensieloze waterconcentratie gegeven. 
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Q 

0.4 

0.3 
a= 1.0 

0.1 

0.1 0.2 0.3 0.4 o.s 0.6 0.7 0.8 0.9 

m[-] 

Figuur 3.5: D als functie van m bij verschillende waarden voor a, met D
0 

= 

200 10"13 m2/s en C . = 0 kg/kg. 
ds,J 

3.1.3 Temperatuurafhankelijkheid 

Na de invloed van het watergehalte op de diffusiecoëfficiënt is de invloed 

van de temperatuur de belangrijkste. Ook de temperatuur heeft invloed op de 

deeltjesmobiliteit. Een temperatuurstoename zal een grotere droogsnelheid 

te zien geven. Een voorbeeld van een diffusiecoëfficiënt als functie van de 

temperatuur wordt gegeven in figuur 3.6. Het gaat hier om de 

diffusiecoëfficiënt van een waterige maltose oplossing. De functie is voor 

verschillende maltoseconcentraties getekend. 
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Figuur 3.6: log D uitgezet tegen 103 /f, bij verschillende maltoseconcentra

ties 

Uit de literatuur (Van der Lijn, lit. [6], Lievense, lit [5]) blijkt dat de 

temperatuurafhankelijkheid van de diffusiecoëfficiënt in het algemeen goed 

beschreven kan worden met een Arrhenius-achtige vergelijking: 

met: D 
O,ref 

R 

referentie-waarde diffusiecoëfficiënt bij T [m2/s] 
ref 

gasconstante (8,3144) [J/mol K] 

E activerings-coëfficiënt voor diffusie [J/mol] 
a,d 

Tref referentietemperatuur [K] 

(3.9) 

Deze vergelijking suggereert dat we te maken hebben met een activerings

energie voor diffusie E . Pas boven een door de waarde van E bepaalde 
~ I ~ 

drempeltemperatuur (E > 0 J/mol) kan er gedroogd worden. Figuur 3.7 laat 
a,d 

voor verschillende waarden van E het verband tussen T en D zien. 
~ ds 0 
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Figuur 3.7: D
0 

als functie van Tds bij verschillende waarden van E.,d (in 

Jlmol). T = 150 °C, D = 200 10- 13 m2/s 
rcf O,ref 

De diffusiecoëfficiënt D wordt nu verkregen door (3.9) in (3.8) in te 

vullen: 

D = Do,refexp[-~ [ ;_ - ;_]] [ c C(u) ~ 
ds ref 1 

c la s,ref 
c 

a,ref 

(3.10) 

a, D en E zullen door middel van parameterschatting bepaald worden, 
O,rcf a,d 

waardoor de afhankelijkheid van D van het watergehalte C en de temperatuur 
s 

T zal komen vast te staan. Het watergehalte van de voeding C (0) ligt 
ds s 

vast. 

T en C kunnen niet volstrekt willekeurig gekozen worden. Deze 
rcf s,rcf 

coëfficiënten bepalen samen met E . D en a het bereik van de functie 
a.d O.ref 

D = D(T ,C ,a,D ,E ,T ,C (O),C ). Voor T en C dienen 
ds s O,ref a,d rcf s s,rcf ref s,ref 

m die zin verstandige waarden gekozen te worden, dat de verwachte diffu-

siecoëfficiënt in de werkelijke droger zich binnen het bereik van de func

tie D(.) moet bevinden. Zoals vermeld schatte Dijkstra (lit. [2]) een 
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gemiddelde diffusiecoëfficiënt voor de sproeidroger op 0
1 

= 200 10"13 m2/s. 

Er volgt uit (3.10) dat als Td = Tref' Crer = 0 en Cs = C
8
(0), voor de dif

fusiecoëfficiënt D geldt: 

D=D 
O,ref 

(3.11) 

Als T gelijk gesteld wordt aan een in de sproeidroger voorkomende waarde 
ref 

van de deeltjestemperatuur (150°C), en voor het referentie-watergehalte 

C ref = 0 wordt gekozen, kan de schatting van Dijkstra gebruikt worden als 

indicatie voor de waarde van D . 
O,ref 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

3.2 EEN DEELTJESGROOTTEVERDELING IN DE SPROEIDROGER 

3.2.1 De invloed van de deeltjesgrootte op het droogproces 

Ook de grootte van de produktdeeltjes heeft een zeer duidelijke invloed op 

het droogproces in de filtermatdroger en kan analoog aan de invloed van de 

diffusiecoëfficiënt op het droogproces (zie paragraaf 3.1.1) beschreven 

worden. 

Uitgangspunt is wederom de uitdrukking voor het gemiddelde watergehalte van 

een deeltje als functie van de tijd C (t): 
s 

00 2 2 2 
C (t) = C (O)+(C .-C (0))(1 - ~ \' _!_ e·n 7t Dt1R ) 

s s S,l s 2 L 2 
7t n"'l n 

(2.5) 

De afhankelijkheid van het gemiddelde watergehalte van de straal van het 

deeltje kan geillustreerd worden door de droogefficiency DE uit te zetten 

tegen deze straal (figuur 3.8), of tegen het getal van Fourier (figuur 

3.1b). 
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Figuur 3.8: De droogefficiency DE uitgezet tegen de deeltjesstraal, met D = 
2.0 10-ll m2/s en t = 5 s. 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematisch-fysische model 

In de figuren 3.8 en 3.lb ziet men dat de droogsnelheid toeneemt naannate 

de deeltjesdiameter afneemt. Dit is een gevolg van de toename van de opper

vlakte/volume verhouding bij afnemende diameter. In de praktijk komen bij 

het drogen van één bepaald produkt in de beschouwde sproeidroger deeltjes 

voor met diameters tussen de 10 J.Lm en de 1000 J.Lm. Uit de figuur 3.8 kan men 

concluderen dat wanneer de diameter over die range variëert, DE sterk 

variëert. Het eindwatergehalte is dus zeer gevoelig voor de deeltjesdiame

ter. 

Daar in de sproeidroger veruit het meeste water aan de deeltjes onttrokken 

wordt en dus daar de droogsnelheden het verst uit elkaar kunnen lopen, is 

het logisch eerst dáár naar de voorkomende deeltjesgrootten te kijken, en 

naar de frequentie waarin ze voorkomen. 

De manier waarop de deeltjesgrootte het watergehalteprofiel van de vaste 

stof in de sproeidroger beïnvloedt, wordt geillustreerd in figuur 3.9. 

0.8 

O.IJ 

0.4 

o.a 

o.a 

O.i 

a. WatergebaltL vaste stof 
(kg H20/~g droge stof) 

d •75.-

o.o "':----~------~ 
0 4 z 

Figuur 3.9: Watergehalte van de vaste stof als functie van de hoogte z (in 

m.) in de sproeidroger, bij verschillende uniforme deeltjes

grootten. 

De invloed van de deeltjesgrootte in de sproeidroger op het eind

watergehalte van het produkt, voor een bepaalde instelling van de ftlter

matdroger, is gegeven in figuur 3.10. 
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Figuur 3.10: Het eindwatergehalte van het produkt als functie van de deel-

tjesgrootte in de sproeidroger 

Het is duidelijk dat de droogcapaciteit van de ftltermatdroger, en dus het 

eindwatergehalte van het produktm, sterk afhangen van de deeltjesgrootte in 

de sproeidroger. Het is verder bekend dat er tijdens het droogproces deel

tjes met een range aan diameters in de droger voorkomen. Het is dus van 

belang om een goede representatie te verkrijgen van de deeltjesgroottever

deling in de sproeidroger om de droger goed te kunnen modelleren. Het 

veronderstellen van een uniforme deeltjesgrootte en het vervolgens schatten 

van een waarde daarvoor, kan tot grote modelfouten leiden. Niet alleen 

wordt aanname 7 uit paragraaf 2.2.4 nader belicht, ook het schatten van een 

gemiddelde deeltjesgrootte zelf zal beter worden onderbouwd. 

3.2.2 Druknozzles 

De deeltjesgrootteverdeling blijkt onder andere af te hangen van het ge

bruikte type nozzle (vemevelaar) en zijn afmetingen. Daarom wordt in deze 

paragraaf kort ingegaan op het vernevelen met druknozzles. 

In het geval van de hier beschouwde filtermatdroger wordt gewerkt met een 

aantal centrifugale druknozzles. Een voorbeeld hiervan is afgebeeld in 

figuur 3.11. 
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Figuur 3.11: Een centrifugale druknozzle, hier met slotted swirl insert 

De voeding wordt onder hoge druk (hoger dan 100 atm.) door de druknozzles 

gestuwd. De door de druk gegenereerde potentiële energie van de voeding 

wordt omgezet in kinetische energie. De voeding verlaat de nozzle als een 

vloeibare ftlm, welke instabiel is en desintegreert tot een druppelnevel 

met een bepaalde druppel-/deeltjesgrootteverdeling. De verneveling zorgt 

voor een drastische vergroting van het oppervlak van het produkt waaraan 

stof- en warmteoverdrachtsprocessen kunnen plaats vinden: Hoe fijner de 

nevel die tot stand komt, des te sneller verloopt het droogproces in de 

sproeidroger. Er kunnen voorzieningen worden getroffen opdat de resulteren

de uittredende vloeistofstroom een draaiende beweging maakt, hetgeen de 

verneveling bevordert. Hier wordt gebruik gemaakt van een swirl insert, 

welke wordt afgebeeld in figuur 3.12 

Figuur 3.12: Een voorziening om tot vloeistofrotatie te komen: de swirlin

sert 
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Het gebruikte type nozzle, zijn dimensies en de operatiecondities bepalen: 

1. De ligging van de deeltjesgrootteverdeling; 

2. De vorm van die verdeling: hoe ziet de distributiefunctie eruit 

die de verdeling beschrijft? 

3.2.3 Bepaling van de gemiddelde deeltjesgrootte 

Er zijn voor de verschillende soorten druknozzles verscheidene correlaties 

gevonden om de gemiddelde druppelgrootte te schatten (lit. [8] en [9]). Een 

veel gebruikte correlatie die voor àlle soorten druknozzles geldt is die 

van Marshall en Tate (lit. [3], [8] en [9]). Zij hebben voor sproeidrogers 

met drukknozzles een verband gevonden tussen de Sauter Mean Diameter ener

zijds, en de openingsdiameter van een druknozzle, de axiale uitlaatsnelheid 

en de inlaatsnelheid anderzijds, volgens: 

waarin: d 
vs 

D 
0 

Sauter Mean Diameter [J.Ull] 

diameter uitlaatopening nozzle [ m] 

U axiale uitstroomsnelheid vloeistof [m/s] 
V 

UT gemiddelde tangentiale vloeistofsnelheid [m/s] 

(3.12) 

De Sauter Mean Diameter is evenredig met de ratio van het totale druppelvo

lume in de sproeiwolk en de totale druppeloppervlakte van die wolk, en 

wordt veelvuldig gebruikt bij het beschrijven van droogprocessen. 

d = 
VS 

n 

\ d~f. L I I 
i= 1 

n 

\ d~f. L I I 
i= I 

waarin: d. 
I 

f. 
I 

n 

(3.13) 

druppeldiameter [ m] 

aantal druppels met diameter d. [-] 
I 

aantal klassen deeltjesdiameters [-] 
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De gemiddelde tangentiale vloeistofsnelheid is te bepalen door het volume

debiet waannee de vloeistof de nozzle binnenkomt, te delen door de opper

vlakte van het inlaatkanaal van de nozzle, op de plaats waar deze (zie 

figuur 3.12) het kleinst is: 

F 
u = V 

T~ 

met: F 
V 

volumedebiet voeding per nozzle [m3 /s] 

oppervlakte inlaatkanaal [m2
] 

(3.14) 

De axiale uitstroomsnelheid is minder eenvoudig te bepalen. Hier wordt een 

manier beschreven om hem aan de hand van de drukval over de nozzle en de 

sproeihoek, bij het in (3.14) gebruikte volumedebiet, te berekenen. Met de 

sproeihoek wordt de tophoek van de sproeikegel bedoeld (de vorm waarin 

gesproeid wordt komt bij kleine afstanden tot de nozzle goed overeen met 

een kegel). Zie figuur 3.13. 

Figuur 3.13: Snelheidsdiagram voor de uitgaande vloeistofstroom van een 

druknozzle, met 2cp de sproeihoek. 

Er geldt: 

(3.15) 
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met: sproeihoek [rad] 

uh tangentiale uitstroomsnelheid [m/s] 

Tevens is 

waarin: V 
res 

Ook geldt: 

V = C (2~t 
res v p 

met: c 
p 

p 

V 

totale uitstroomsnelheid [m/s] 

snelheidscoëfficient [-] 

drukval over de nozzle [N/m2
] 

dichtheid voeding [kg/m 3] 

n exponent afhankelijk van soort stroming [-] 

(3.16) 

(3.17) 

De snelheidscoëfficient bedraagt bij druknozzles 1: C = 1. Bij turbulente 
V 

stromingen is n gelijk aan 0.5. De dichtheid p kan berekend worden uit de 

dichtheid van het produkt p , de dichtheid van water p en het watergehalte 
V W 

van de voeding C ds: 

(3.18) 

Als de drukval P en de sproeihoek cp bekend zijn, kan U berekend worden uit 
V 

(3.16) en (3.17) en ingevuld worden in correlatie (3.12). Indien men ook de 

afmetingen van de nozzle en het voedingsdebiet kent, kan men uit (3.12) de 

Sauter Mean Diameter berekenen. De deeltjesgrootte-verdeling dient echter 

nog bepaald te worden. 

Veelal wordt opgemerkt dat de viscositeit van de voeding in de Marshall en 

Tate correlatie geen rol schijnt te spelen, terwijl men dit bij een derge

lijke relatie wel zou verwachten. De viscositeit van het produkt is echter 
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van invloed op de sproeihoek, die gebruikt wordt bij het berekenen van de 

axiale uitstroomsnelheid. De sproeihoek kan dus als afgeleide grootheid van 

de viscositeit beschouwd worden. 

3.2.4 De Rosin-Rammier verdelingsfunctie 

Er zijn in de literatuur (lit. [8] en [9]) verschillende soorten distribu

tiefuncties te vinden die aangemerkt worden als goed aansluitend op de 

reëele deeltjesgrootteverdeling in een sproeidroger met centrifugale druk

nozzles. Eensluidend wijst men echter de empirische Rosin-Rammler-distri

butiefunctie aan als de meest gebruikte en de meest met de praktijk over

eenstemmende verdelingsfunctie. Hierin wordt het volumepercentage dat boven 

het totale sproeivolume ligt dat hoort bij de druppeldiameter d, gerela

teerd aan die druppel-diameter volgens: 

volumepercentage boven volume behorend bij d [-] 

druppeldiameter [J.Lill] 

Rosin-Rammier mean diameter [J.Lill] 

dispersiecoëfficient [-] 

(3.19) 

Anders gesteld: V 
0 

procent van het sproeivolume wordt gevormd door deeltjes 

met een diameter groter dan d. 

De deeltjes van 36,79% van het sproeivolume hebben een diameter groter dan 

de Rosin-Rammier mean diameter. 

De dispersiecoëfficient q geeft de uniformiteit van de verdeling aan en kan 

tussen l/6 en 2 liggen. 

De meest gangbare manier om deze verdelingsfunctie weer te geven is het 

uitzetten van log(lOON 
0

) tegen d, hetgeen op dubbellogaritmisch papier een 

rechte lijn geeft met de dispersiecoëfficient als helling (figuur 3.14a). 

In figuur 3.14b is V 
0 

uitgezet tegen d. 
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Figuur 3.14a: Weergave Rosin-Rammier-verdeling op dubbellogaritmisch pa

pier. Het volume-percentage 'oversize' V 
0 

is uitgezet tegen 

de deeltjesgrootte d. ( q = 2, dR = 100 J.lm) 
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Figuur 3.14b: Rosin-Rammler-verdeling: Het volume-percentage oversize V
0 

is 

uitgezet tegen de deeltjesgrootte d. ( q = 2, dR = 100 J.lm) 

Het verband tussen de Rosin-Rammler verdelingsfunctie en de in de vorige 

paragraaf beschreven Sauter Mean Diameter wordt gegeven middels (lit. [4]): 

d = d (r(l-1/q)) 
R VS 

(3.20) 

waarin: r gammafunctie [-] 
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Hoofdstuk 3: Uitbreiding van het mathematiac:h-fysische model 

Concluderend kan de deeltjesgrootteverdeling van de door een druknozzle 

vernevelde vloeistof berekend worden uit: 

- de afmetingen van de druknozzle; 

- de grootte van de sproeihoek cj>; 

- de drukval P over de nozzle; 

- het volumedebiet F per nozzle. 
V 

De dispersiecoëfficiënt q zal experimenteel, of m.b.v. parameterschatting 

bepaald dienen te worden. 

Als alle druknozzles in de sproeidroger dezelfde afmetingen hebben en op 

dezelfde manier bedreven worden, zal een berekening over één nozzle vol

doende zijn om de deeltjesgrootteverdeling in de sproeidroger te kennen, 

wanneer we ervan uitgaan dat de sproeikegels van de nozzles elkaar niet 

beïnvloeden wat de deeltjesgrootteverdeling betreft. 

Aan aanname 14 in paragraaf 2.2.4 wordt vastgehouden: Er vind geen agglome

ratie van deeltjes plaats in de sproeidroger. Zelfs als er in werkelijkheid 

wel sprake is van agglomeratie, dan vind deze waarschijnlijk plaats nadat 

het grootste gedeelte van het water aan de deeltjes in de sproeidroger is 

onttrokken. De geïntroduceerde fout in de uiteindelijke condities van de 

vaste stof zal dan klein zijn. Om het transportbandgedeelte van de filter

matdroger goed te beschrijven is het dan wel zaak, om op de transportband

droger een andere deeltjesgrootte aan te nemen dan in de sproeidroger, 

daarbij rekening houdend met het agglomeratieproces. Een schatting voor de 

deeltjesgrootte op de transportband zal middels experimenten verkregen 

dienen te worden. 
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Hoofdstuk 4: hnplementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

HOOFDSTUK 4 
IMPLEMENTATIE VAN DE MODELUITBREIDINGEN 
IN SIMDRY 

4.1 SIMULATIE-ROUTINE SIMDRY 

4.1.1 Introductie 

Om, zoals in hoofstuk 1 reeds is uitgelegd, de gedragingen van de werkelij

ke filtermatdroger snel, goedkoop en veilig te kunnen onderzoeken, is door 

Dijkstra (lit. [2]) een simulatieprogramma geschreven op basis van het in 

hoofdstuk 2 behandelde dynamische model. Dit simulatieprogramma is omgezet 

in een simulatieroutine, SIMDRY genaamd. Deze in FORTRAN 77 geschreven 

subroutine ontvangt, overeenkomend met de situatie van de werkelijke dro

ger, 21 inputwaarden u
1 

tot en met u
21

, en berekent over één tijdstap T
8 

de 

18 outputwaarden y
1 

tot en met y
18

• 

De in- en uitgangsgrootheden zijn als volgt genummerd: 

- Voeding sproeidroger: debiet u
1
, watergehalte u

2
, temperatuur u

3
; 

- Ingaande lucht sproeidroger: debiet u
4

, watergehalte u
5

, temperatuur u
6
; 

- de bieten lucht in secties 2 tot en met 5: u
7 

tot en met u 
11

; 

- watergehalten lucht in secties 2 tot en met 5: u tot en met u ; 
12 16 

- temperaturen lucht in secties 2 tot en met 5: u
17 

tot en met u
21

; 

- Uitgaande lucht sectie 1: debiet y , watergehalte y , temperatuur y ; 
1 2 3 

- Eindprodukt: debiet y
4

, watergehalte y
5

, temperatuur y
6

; 

- Debieten lucht uit secties 2 tot en met 5: y 
7 

tot en met y 
10

; 

- Watergehalten lucht uit secties 2 tot en met 5: y tot en met y ; 
11 14 

- Temperaturen lucht uit secties 2 tot en met 5: y tot en met y . 
15 18 

De lengte van de tijdstap T is afhankelijk van het aantal elementen waarin 
a 

de transportbanddroger is verdeeld en de snelheid van de transportband. Er 
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Hoofelsruk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

kan aan SIMDRY doorgegeven worden dat, in plaats van één tijdstap, de 

stationaire toestand van de filtermatdroger berekend dient te worden voor 

een bepaalde waarde van de ingangsgrootheden. Deze mogelijkheid wordt 

gebruikt bij initialisatie van een simulatie. 

Tevens is er een mogelijkheid om waarden van parameters in het model door 

te geven aan SIMDRY. Hierdoor kunnen parameters in SIMDRY met behulp van de 

parameterschattingsmodule P ARIDX geschat worden (hierover meer in hoofdstuk 

5). Een en ander wordt verduidelijkt in figuur 4.1. 

u simulatie-routine 

Sllv10RY 

Figuur 4.1: Simulatie-routine SIMDRY, met ':! de input-vector, Y. de output

vector en ~ de vector van aan SIMDRY door te geven parameters 

SIMDRY verschaft, indien gewenst, een grafische presentatie van de waterge

halte- en temperatuurprofielen van zowel het produkt als de drooglucht op 

de transportband. Voorbeelden hiervan vindt de lezer in hoofdstuk 6. 

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de simulatieroutine zelf kort belicht. 

Daarna wordt de implementatie van de modeluitbreidingen uit hoofdstuk 3 

behandeld. Tenslotte wordt de software-omgeving besproken waarin SIMDRY is 

geiinplementeerd. 

4.1.2 Opbouw SIMDRY 

Zoals gezegd, is SIMDRY gebaseerd op het dynamische model van de filtermat

droger uit hoofdstuk 2. De opbouw van SIMDRY wordt met behulp van een 

stroomschema gepresenteerd in figuur 4.2. 
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J 

Bereken statoonaire toestand 

Bereken toJdstap Ta 

Bereken y 1 tot en met y 18 

J 

Grafosche presentatoe 

Prepareer 

Figuur 4.2: Stroomschema van simulatie-routine SIMDRY 
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Hoofdstuk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

4.2 IMPLEMENTATIE VAN DE MODELUITBREIDINGEN IN 

SIMDRY 

4.2.1 Plaats van implementatie binnen SIMDRY 

Zowel de aanpassing betreffende de diffusiecoëfficiënt als die aangaande de 

deeltjesgrootteverdeling zijn alleen in het sproeidrogergedeelte van SIMDRY 

geïmplementeerd. 

Deze keuze heeft tot gevolg, dat er een vrijheidsgraad in het model bijge

komen is, namelijk de diffusiecoëfficiënt in de transportbanddroger D 2' D 
2 

mag constant verondersteld worden, aangezien vaststaat dat D 
2 

niet sterk 

aan verandering onderhevig zal zijn, omdat het watergehalte van de deeltjes 

gedurende het transport op de band nog slechts weinig afneemt. De tempera

tuurafhankelijkheid van D 
2 

wordt klein verondersteld. De gemiddelde deel

tjesgrootte op de transportband zal worden bepaald op basis van metingen. 

Dit verdient de voorkeur boven het bepalen van de deeltjesgrootte op basis 

van de deeltjesgrootteverdeling in de sproeidroger, omdat men te maken 

heeft met agglomeratie van de deeltjes. Dat fenomeen werd in het model 

verwaarloosd, maar kan op deze manier toch enigzins ingebed worden in de 

simulatie-routine. 

Een bijkomende praktische reden om de deeltjesgrootteverdeling alleen in de 

sproeidroger te implementeren is de rekentijd die SIMDRY reeds in beslag 

neemt (49 sec. per tijdstap op een VAX 3100 model 30, bij 10 deeltjesgroot

te-klassen). Het ook in het model van de transportbanddroger implementeren 

van een deeltjesgrootteverdeling zou de rekentijd nog aanzienlijk verlen

gen. 

De sproeidroger heeft een veel grotere droogcapaciteit dan de transport

banddroger. Hierdoor is het gerechtvaardigd alleen in de sproeidroger het 

model te verfijnen: Het effect van verfijningen in het model van de sproei

droger zal veel groter zijn dan van verfijningen in het model van de tran

sportbanddroger. 
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Hoofdstuk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

4.2.1 De diffusiecoefficient 

De sproeitoren wordt bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen 

(2.12) en (2.13) door de numerieke integrator binnen SIMDRY in lagen opge

deeld. Figuur 2.5 laat die verdeling van de sproeidroger in verschillende 

discretisatielagen zien. In elke discretisatielaag n kan de diffusiecoëffi

ciënt met behulp van (3.10) berekend worden, met als actuele waarden voor 

watergehalte en temperatuur het watergehalte en de temperatuur van de vaste 

stof in de bovenliggende laag n-1. In de bovenste discretisatielaag worden 

watergehalte en temperatuur van de voeding gebruikt. Vervolgens beïnvloedt 

de diffusiecoëfficiënt het watergehalte in dezelfde laag n weer middels 

(2.5). In figuur 4.3 is het voorgaande schematisch weergegeven. 

n-1 

D ~ C 
~· 

~ dTJdz_, ~ T. 

n D ~ c ~ dT.Idz ~ T. 
n ...... n n 

. . . . . . . . . 
.. ·· 

)j::;: . .. 
.... ····· 

n+1 D -c ~ dT.Idz ~ T. 
~· ·-· -· 

Figuur 4.3: Schematische voorstelling implementatie watergehalte- en tempe

ratuurafhankelijkheid diffusiecoëfficiënt. 

4.2.2 De deeltjesgrootteverdeling 

Op basis van (3.12) tot en met (3.20) kan een deeltesgrootteverdeling 

berekend worden. Dit gebeurt voordat de sproeidroger doorgerekend wordt, 

met gebruik van de aan SIMDRY aangeboden waarden van u
1 

en u
2 

(debiet en 

watergehalte van de voeding). Men kan, indien gewenst, de berekende deel

tjesgrootteverdeling grafisch afbeelden conform figuur 3.14b. 
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HoofdstUk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

De range waarbinnen deeltjesgrootten in de sproeidroger kunnen voorkomen 

(empirisch bepaald) is verdeeld in nd deeltjesgrootteklassen. Voor elke 

deeltjesgrootteklasse wordt de sproeidroger doorgerekend, waarna aan elke 

berekende sproeidrogeroutput een gewicht w. wordt toegekend dat correspon-
. J 

deert met het percentage van het sproeivolume dat de· Rosin-Rammler-

verdelingsfunctie koppelt aan de betreffende klasse. 

Vervolgens worden de becalculeerde uitgangsgrootheden van de sproeidroger 

. gemiddeld. Voor het gemiddelde uitgaande luchtdebiet Ggem en het gemid-
8, uit 

delde uitgaande natte-produktdebiet Ggem. geldt: 
S, Uit 

nd 
Ggem =\wo 

k, uit . L j k,j,uit 
J =1 

(4.1) 

met: G kJ,uit Uitgaand debiet component k voor deeltjesgrootteklasse j 

De gemiddelde watergehalten van de uittredende droge lucht Cgem en de dl, uit 
uittredende droge stof stroom Cgem . worden op dezelfde manier berekend: 

ds, Uit 

De uittredende droge stof- en droge luchtstromen variëren niet bij ver-

schillende deeltjesgrootten en hoeven niet meegewogen te worden in de 

middeling: 

. nd 
cgem =\wc 

dk , uit . L j dkJ,uit 
p•1 

(4.2) 

met: c dkJ,uit Watergehalte uitgaande droge stroom component k voor 

deeltjesgrootteklasse j 

Bij het berekenen van de gemiddelde temperaturen van de uitgaande lucht

stroom Tgem. en de uitgaande natte-produktstroom Tgem. dient de grootte 
g, Uit S, Uil 

van de stromen meegewogen te worden: De grootte van deze uitgaande stromen 

variëert met de deeltjesgrootteklasse: 

nd 

. I wj G k,j,uit T k,j,uit 
Tgem = ~J=_1 ______ _ 

k, uit nd 
\' w.Gk .. . L J ,J,ult 

J= 1 
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Hoofdstuk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

met: T 
kj,uit 

De temperatuur van de uitgaande stroom component k voor 

deeltjesgrootteklasse j 

De zes gemiddelde uitgangswaarden worden vervolgens als ingangswaarden aan 

het transportbanddrogergedeelte van de simulatieroutine doorgegeven. Het 

sproeidrogergedeelte van de simulatieroutine wordt door middel van het 

stroomschema in figuur 4.4 meer gedetailleerd gepresenteerd: 

Lees i'stelling Sll'oeiácger 

.. 

Bereken d"oger voor di 

-

Figuur 4.4: Stroomschema van het sproeidrogergedeelte van SIMDRY 
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Hoofdstuk 4: Implementatie van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

4.3 DE SOFTWARE-OMGEVING VAN SIMDRY 

Zowel simulatie-routine SIMDRY als pararneterschattingsmodule P ARIDX, welke 

in het volgende hoofdstuk besproken zal worden, draaien binnen de zogenaam

de PRIMAL-omgeving. De afkorting PRIMAL staat voor Package for Real-time 

Interactive Modelling, Analyses and Learning. 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 narnelijk de 

bedoeling dat het betrokken proces tijdens het real-time meten, monitoren 

en analyseren met PRIMAL, onverstoord kan voortgaan. De interactie tussen 

experimentator, PRIMAL en het te analyseren proces laat zich afbeelden als 

in figuur 4.5. 

u(t) PROCES y(t) 

te stsignaal 

-- PRDW. 

• 

~ EXPERIMENTATOR 
I 

Figuur 4.5: Interactieschema procesanalyse met behulp van PRIMAL 

Procesdata worden vastgelegd in zogenoemde PRIMAL-datasets. De (real-time) 

communicatie met onderhanden processen, de analyses van en bewerkingen op 

de data worden verzorgd door verschillende PRIMAL-modules. Via de PRIMAL

monitor kan men met deze modules communiceren. 

Binnen PRIMAL kan ook met witte en grijze (zie paragraaf 5.1) modellen 

gewerkt worden. Figuur 4.6 laat zien hoe subroutine SIMDRY draait binnen de 
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Hoofdstuk 4: hnplementatic van de modeluitbreidingen in SIMDRY 

Proces Interface Module PIM. De communicatie met de PRIMAL-monitor verloopt 

via de Experiment Control Module ECM2. In lit. [7] wordt het communicatie

protocol tussen ECM2 en PIM beschreven. Men kan via de PRIMAL-monitor met 

de simulatieroutine experimenteren door bijvoorbeeld stappen of ruissigna

len op een van zijn ingangen te zetten. De verzamelde input- outputdata 

wordt verzameld in door ECM2 gegenereerde PRIMAL-datasets. 

PIM 

Comnands 

data 

USER 

PRIMAL 
monitor 

corrmands 

ECM2 

Figuur 4.6: SIMDRY binnen dePRIMAL-omgeving 
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Hoofdstuk S: Schatting van parametel'll in het uitgebreide moelel 

HOOFDSTUK 5 
SCHATTING VAN PARAMETERS IN HET UITGEBREIDE MODEL 

5.1 PARAMETERSCHATTING 

5.1.1 Inleiding 

Modellen die systemen beschrijven kunnen worden ingedeeld in drie groepen: 

- witte modellen; 

- zwarte of 'black-box' modellen; 

- grijze modellen. 

Witte modellen ZIJn volledig gebaseerd op fysische en chemische kennis van 

het beschouwde systeem. Deze kennis slaat neer in de beschrijving van 

systeemvergelijkingen, die bijvoorbeeld uit fysische heboudswetten afgeleid 

zijn. Het werken met een wit model vergroot het inzicht in het beschouwde 

systeem en de processen die zich binnen dit systeem afspelen. Beschrijving 

van een werkelijk bestaand systeem met een volledig wit model is echter, 

door gebrek aan kennis van alle mechanismen die een rol spelen, in de 

praktijk nauwelijks realiseerbaar. 

Bij het opstellen van zwarte of 'black-box' modellen verzamelt men input

output data van het te modelleren systeem, met het doel de parameters van 

een model te schatten, dat een tevoren gekozen structuur heeft. In gevallen 

waarin weinig of geen kennis van een systeem bestaat kan men het beschrij

ven met een zwart model. Deze methode verschaft echter in het algemeen 

beperkter inzicht en de modellen hebben meestal slechts geldigheid in zeer 

specifieke situaties (bijvoorbeeld in één bepaald werkpunt). 

Met grijze modellen worden witte modellen bedoeld, waarbij bijvoorbeeld in 

de systeemvergelijkingen nog parameters voorkomen, waarvan de waarden 

experimenteel bepaald dienen te worden. 
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Hoofdstuk 5: Schatting van parameters in het uitgebreide model 

Het uitgebreide model van de flltermatdroger is op te vatten als een grijs 

model. Het is gebaseerd op fysisch-chemische kennis, maar bevat parameters 

waarvan de waarden experimenteel bepaald dienen te worden. Deze parameters 

zijn: 

1. de 'power-law exponent' a (paragraaf 3.1.2); 

2. de activeringsenergie voor drogen E (paragraaf 3.1.3); 
a,d 

3. de referentie-diffusiecoëfficiënt D (paragraaf 3.1.3); 
O,ref 

4. de dispersiecoëfficiënt q (paragraaf 3.2.4); 

5. de diffusiecoëfficiënt van de transportbanddroger D
2 

(paragraaf 4.2.1). 

De hierboven genoemde parameters zijn niet of zeer moeilijk direct meet

baar. Zij zullen derhalve bepaald worden door middel van parameterschat

ting. Parameterschatting kan gedefmiëerd worden als 

het bepalen van onbekende coëfficiënten van een mathematisch model van een 

reëel proces op basis van experiment-data, zodat de model-output volgens 

een bepaald criterium zo goed mogelijk equivalent is aan de output van het 

reëele proces. 

De parameters worden feitelijk gebruikt om het model zo goed mogelijk de 

werkelijkheid te laten beschrijven. 

5.1.2 De opbouw van het parameterschattingsproces 

Het proces van het schatten van parameters in een model kan men onderverde

len in een aantal deelprocessen: 

1. Het opstellen van een mathematisch model van het beschouwde systeem; 

2. Het aanwijzen van de te schatten parameters en het kiezen van initiële 

waarden voor deze parameters; 

3. Het oplossen van de aldus verkregen systeemvergelijkingen; 

4. Het kiezen van de te meten fysische grootheden; 
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5. Het bepalen van een criterium waannee de modeloutput aan de gemeten 

waarden van de gekozen uitgangsgrootheden getoetst wordt; 

6. Het kiezen van een optimaliseringsmethode (parameterschatting komt neer 

op minimalisering van een criteriumfunctie). 

7. Het verzamelen van procesdata; 

8. Het uitvoeren van de parameterschatting; 

9. Het analyseren van de resultaten. 

ad 1: In hoofdstuk 2 van dit verslag is het mathematisch model van de 

filtermatdroger uitvoerig behandeld. 

ad 2: De te schatten parameters zijn a, E , D , q en D . Dat wil 
a,d O,ref 2 

zeggen dat de te schatten parametervector ~ er als volgt uitziet: 

i). = (a E d D
0 

q D )T 
- a, ,ref 2 

(5.1) 

ad 3: Het oplossen van de systeemvergelijkingen geschiedt met behulp van de 

simulatieroutine SIMDRY, welke reeds beschreven is in hoofdstuk 4. 

ad 4: Er zijn 18 uitgangsgrootheden, y
1 

tot en met y
18

, die gemeten kunnen 

worden: de debieten, watergehalten en temperaturen van de luchtstro

men uit de secties 1 tot en met 5 en het debiet, het watergehalte en 

de temperatuur van het eindprodukt. 

ad 5: Hier zal een criterium gebruikt worden, dat veel toegepast wordt bij 

het vergelijken van modeldata met gemeten data. Dit is het Output 

Least Square Error (OLSE) criterium. Het heeft de vorm van een func

tionaal die geminimaliseerd moet worden: 

(5.2) 
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waarin: F(.) te minimaliseren functionaal 

11.11 vectornorm 

~(.) toestandsvector 

C(.) observatieoperator 

z observatievector -
x'Ö parameterruimte 

In dit onderzoek wordt slechts één uitgangsgrootheid tegelijk 

gebruikt in het criterium. Het is logisch dat allereerst geprobeerd 

zal worden de parameterschatting te verrichten met y 
5 

als criterium

output. Het beschrijven van het watergehalte van het eindprodukt is 

immers één van de uiteindelijke doelstellingen van het modelleren van 

de ftltermatdroger. Tevens is y 
2 

een belangrijke grootheid, omdat 

deze informatie geeft over het droogproces in uitsluitend de sproei

droger. 

De dimensie tijd speelt vooralsnog geen rol bij de parameterschattin

gen, daar slechts metingen in een aantal werkpunten zijn verricht, 

bij stationaire toestanden van de ftltermatdroger. Het OLSE-criterium 

neemt hier de volgende vorm aan: 

0 

F = \ [y .('Ö) _ Ym .]2 
D [.. C 9 I - C, 1 

t•l 

c = 1, .. ,18 

met: y . (.) modeloutput nummer c in werkpunt i 
C, I 

Y:.i gemeten output nummer c in werkpunt i 

o aantal werkpunten waarin metingen verricht zijn 

(5.3) 

In figuur 5.1 wordt het schatten van t} aan de hand van F nog eens 

schematisch samengevat. 

ad 6: Om tot parameterschatting te komen is de PRIMAL-module P ARIDX p

schreven. Bij de beschrijving van deze module in paragraaf 5.2 zal 

tevens ingegaan worden op de gebruikte optimaliseringsmethode. 

ad 7: Op het vergaren van procesdata en de aspecten die daarbij een rol 

spelen, zal ingegaan worden in paragraaf 5.3. 
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Filtermatdroger 

u - Ym 

- ~ 
F 

Model Filtermatdroger 

u y -
119 

Figuur 5.1: Schatten van parametervector ~ 

ad 8 en 9: In paragraaf 5.4 zullen de uitvoering van de parameterschattin

gen en de daaruit voortkomende resultaten besproken worden. 
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5.2 PARAMETERSCHATTINGSMODULE PARIDX 

5.2.1 Introductie PARIDX 

Voor de uitvoering van de parameterschatting is de PRIMAL-module P ARIDX 

ontwikkeld. Deze module is in staat statische parameterschattingen te 

verrichten voor een willekeurig model. Zo'n model moet vervat zijn in een 

simulatie-subroutine en dient aan P ARIDX gekoppeld te zijn middels drie 

proces-specifieke subroutines (geschreven in FORTRAN 77). Dit naar analogie 

van het communicatieprotocol van PIMX met een model (lit. [7]). De subrou

tines defmiëren de interface tussen P ARIDX en het model. 

Subroutine ... DEF defmiëert de in- en uitgangsvariabelen van de simulatie

routine voor P ARIDX; 

Subroutine ... INI initialiseert de simulatieroutine; 

Subroutine ... SIM simuleert het gemodelleerde proces. 

P ARIDX maakt gebruik van het in de voorgaande paragraaf genoemde OLSE

criterium. Het is echter op een zodanige manier uitgebreid dat ook tijd

reeksen, eventueel rond verschillende werk:punten, meegenomen kunnen worden 

bij parameterschattingen. Het criterium dat door P ARIDX gebruikt wordt ziet 

er uit als (5.4): 

o a 

F (~} = \ \ (y . . (~} _ Ym . . }2 
C- /.. /.. C,I,J- C,l,j 

•=1 J=l 

met: 

F (.) te minimaliseren tunetionaal 

c nummer uitgangsgrootheid 

o aantal werkpunten 

s aantal samples 

y(.) waarde uitgangsgrootheid model 

ym gemeten waarde uitgangsgrootheid 
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Om criterium (5.4) te minimaliseren wordt in PARIDX gebruik gemaakt van de 

optimaliserings-subroutine OPDOPT uit bibliotheek OPTLIB (Lit. [13]). Deze 

optimaliseringsbibliotheek is ontwikkeld voor het oplossen van niet

lineaire optimaliseringsproblemen zonder of met lineaire beperkingen. Deze 

worden opgelost met behulp van de geconjugeerde gradiënt methode volgens 

Fletcher - Reeves. In de volgende paragraaf zal bondig beschreven worden 

hoe de oplosmethode van P ARIDX er uitziet. 

5.2.2 Optimaliseringsmetbode 

Het zoeken van het minimum van de functionaal in kwestie geschiedt itera

tief: 

1.- Men kiest een startwaarde ~ < 
0 >. iteratie i = 0; 

2.- Er wordt nagegaan of ~ binnen de opgelegde beperkingen ligt; 

3.- De functionaal F(~<i>) en de gradiënt g<i> worden bepaald; 

4.- Een nieuwe zoekrichting p<i> wordt berekend; 

5.- De maximaal toegelaten stapgrootte in de zoekrichting wordt bepaald; 

6.- Na de gedane stap wordt de nieuwe sturing gezocht; 

7.- i = i + 1; 

8.- Indien de nieuwe sturing optimaal is in de zin van het voldoen aan de 

stopcriteria eindigt het algorithme, anders wordt het herhaald vanaf de 

tweede stap. 

Verscheidene stappen in bovenstaand algorithme zullen voorzien worden van 

een korte uitleg. In appendix B wordt op enige punten nader ingegaan. 

ad 2: Lineaire beperkingen op ~ zijn als volgt eenvoudig weer te geven: 

At}~ b 

met: A de beperkingsmatrix 

b de beperkingsvector 
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Men noemt nu de me beperking 

- actief als A i} = b 
m- m 

passief als A i} > b 
m- m 

- overschreden als A i} < b 
m- m 

met A de m-de rij van de beperkingsmatrix en b de m-de beperking. 
m m 

ad 3: De bepaling van de gradiënt geschiedt in PARIDX numeriek. Ter bereke

ning van de elementen van de numerieke gradiënt worden kleine varia

ties € aangebracht op de elementen van de te schatten parametervec

tor: 

F(i} + €) - F(i} - €) 
n n 

g = 
n 2€ 

(5.6) 

Hierbij is g het n-de element van de gradiënt g en i} het n-de 
n n 

element van de te schatten parametervector ~. 

Voor elke gradiëntberekening wordt de simulatieroutine (hier SIMDRY) 

twee maal aangeroepen, om de modeloutputs, en daannee F(.) te bereke

nen. 

ad 4: Er zijn binnen OPDOPT twee strategieën beschikbaar om de zoekrichting 

naar de optimale parametervector zodanig aan te passen, dat niet 

buiten het toegelaten gebied getreden wordt. Dit zijn de actieve 

set-strategie en de onvolledige projectiestrategie. 

Het bepalen van de richting waarin de volgende parametervector dient 

te worden gezocht geschiedt met de geconjugeerde gradiëntmethode van 

Fletcher-Reeves (lit. [13]). Hierbij wordt de richtingsvector p 
gevonden uit de gradiënten van de huidige zowel als de vorige itera

tieslag. 
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5.3 METINGEN AAN DE FILTERMATDROGER 

Er zijn metingen gedaan in v1er operationeel gangbare werkpunten van de 

flltermatdroger. Deze worden in· het vervolg aan geduid als wp
1
, wp

2 
wp

3 
en 

wp
4

• Bij wp
1 

en wp
2 

werd de gesuspendeerde stof X-0 als voeding gebruikt, 

bij wp
3 

en wp
4 

X-40. Aan X-0 is geen vet toegevoegd. X-40 heeft dezelfde 

samenstelling maar bevat 40 massa-% vet. Dit vet speelt geen actieve rol in 

het droogproces. 

In de volgende paragrafen zal achtereenvolgens aandacht besteed worden aan 

- de verzameling van input- outputdata; 

- metingen ten behoeve van de modellering van de deeltjesgrootteverdeling; 

- de bepaling van de porositeit van het natte-produktbed op de transport-

band en van de BET-krommen die de sorptie-isothermen van X-0 en X-40 

beschrijven. 

5.3.1 De verzameling van input- outputdata 

Figuur 5.2 toont de locaties waar de metingen aan in- en uitgangsgrootheden 

zijn verricht. 

u 
1.2.3 

u u Iu u 
7.t2.t7 8.13.1~ 9.1.,19 10.15.10 

u 
t t.16.2t 

Figuur 5.2: Meetlocaties aan de filtermatdroger 
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De debietmetingen aan de in- en uitgaande luchtstromen zijn binnen 5% 

nauwkeurig. Er is een zeer kleine horizontale luchtstroom in de sproeidro

ger (12 kg/uur), die niet gemodelleerd is. Deze luchtstroom levert echter 

geen bijdrage aan het droogproces, en verstoort de debietmetingen ook niet. 

Luchtvochtigheidsmetingen zijn in de praktijk moeilijk uitvoerbare metin

gen. Men schat dan ook een fout van maximaal 10% in de metingen van de 

luchtvochtigheid van de in- en uittreden luchtstromen. 

Onder de sproeidroger (plena 1 tot en met 3) kon geen luchtvochtigheidsge

halte gemeten worden. Men heeft daarom metingen verricht aan het waterge

halte van de gemengde lucht uit secties 1 en 2. In het vervolg wordt dit 

watergehalte aangeduid met y 
2 

en geldt y 
2 

= y 
11

• 

Van de meting van y
3

, de luchttemperatuur onderin de sproeidroger, is op 

voorhand bekend dat hij onverwacht lage waarden oplevert. De mogelijkheid 

dat men hier te maken heeft met een systematische meetfout is aanwezig, 

maar klein, daar de metingen zeer nauwgezet uitgevoerd zijn. In de discus

sie (hoofdstuk 7) zal hierop nader ingegaan worden. 

Bij de lucht-temperatuursmetingen onder de transportband wordt gecorrigeerd 

voor een temperatuurgradiënt in het vlak loodrecht op de in- respectieve

lijk uitstroomrichting van de lucht, door op verschillende plaatsen onder 

de secties de temperaturen te meten en vervolgens te middelen. De genoemde 

gradiënt komt tot stand doordat de intredende lucht door branders verwarmd 

is. Dichtbij de branders wordt de lucht sterker verwarmd dan verder er 

vandaan, en de luchtstromen mengen niet volledig wanneer zij zich door de 

band bewegen. De temperatuursmetingen onder de transportbanddroger hebben 

een geschatte relatieve fout van 10%. 

5.3.2 Metingen ten behoeve van de modellering van de deeltjesgrootteverde

ling 

Om de deeltjesgrootteverdeling in de sproeidroger in het model te kunnen 

berekenen, zijn bepaald: 

De relevante afmetingen van de gebruikte nozzles: de uitstroomopenings

diameter D
0 

en de oppervlakte van het inlaatkanaal A
1 

(zie paragraaf 
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3.2.3). De uitstroomopenening van een nozzle is onderhevig aan slijtage 

door de schurende werking van de door de nozzle geperste suspensie. In de 

praktijk wordt het betreffende gedeelte van de nozzle vervangen, wanneer 

de uitstroomopening een bepaalde grootte overschreden heeft. De maximaal 

toegestane variatie in D
0 

bedraagt 0.10 10"3 m. In hoofdstuk 6 zal be

paald worden welke invloed deze variatie op de uitgangsgrootheden heeft. 

- de drukval over de nozzles; 

- de sproeihoek (door middel van fotografie); 

- het aantal ingezette druknozzles. 

Om een indicatie te krijgen van de deeltjesgrootteverdeling in de sproei

droger zijn hiervan voor zowel X-0 als X-40 circa twee meter onder de 

sproeinozzles metingen verricht. De metingen zijn geschied met een laser, 

die helaas niet in staat is deeltjes groter dan 600 J.lll1 te detecteren. Uit 

de metingen is duidelijk gebleken, dat er twee meter onder de nozzles al 

agglomeratie plaats vindt. Er komen daar namelijk deeltjes voor met groot

ten ( d > 500 J.llll) welke alleen door agglomeratie verklaard kunnen worden, 
p 

met name bij X-40. Op basis van de genoemde metingen wordt voor de gemid-

delde deeltjesgrootte op de transportband voor beide voedingsstoffen 200 J.lll1 

aangehouden. Een exacte bepaling van de gemiddelde deeltjesgrootte is 

echter door de detectie-beperking met de laser-methode niet mogelijk. 

5.3.3 Benadering van de sorptie-isothermen 

Voor X-0 en X-40 zijn de sorptie-isothermen gemeten voor a < 0.4. Deze 
w 

zijn vervolgens weer benaderd door middel van BET -krommen (zie paragraaf 

2.2.1). In het geval van X-40 is de sorptie-isotherm gemeten voor vetvrije 

droge stof en is een correctie aangebracht, door bij elke wateractiviteit 

a waarbij het evenwichtswatergehalte X gemeten is op vetvrije droge stof, 
w w 

het evenwichtswatergehalte op droge stof mèt vet te berekenen. Van de stof 

X-0 is alleen een sorptie-isotherm beschikbaar gemeten bij 20°C. Bij X-40 

zijn sorptie-isothermen gemeten bij 20°C en 60°C. Aangezien de vaste-stof 

temperatuur in de sproeitoren gemiddeld dichter bij de 60°C ligt, is bij de 

simulaties van wp
3 

en wp
4 

de 60°C-sorptie-isotherm gebruikt. Figuren 5.3a 

66 



Hoofdstuk 5: Schatting van parameters in het uitgebreide model 

en 5.3b tonen de in het model gebruikte sorptie-isothermen en hun BET

benaderingen. 

0.09.--~-~~-~~-~~-~~--., 

'i 0.08 

t 0.07 

~ 
~ 0.06 

~ . ., o.os 
ä 
!I 0.()4 

~ !l' 0.03 i 0.02 

! 

warenctiviteiraw [·) 

Figuur 5.3a: Gemeten (---) en benaderde (-) sorptie-isotherm voor X-0, 

bij 20 °e. 
0.08.--~-~~-~~-~~-~~--, 

'i 0.07 

t 
.. 0.06 

~ o.os 
~ 
~ 0.04 

!I 1 0.03 

ll 

~ OD2 

c 0.01 
t 

0o O.OS 0.1 0.1S 0.2 0.2S 0.3 0.3S 0.4 0.4S 0..5 

warenctivireiraw [·I 

Figuur 5.3b: Gemeten (---) en benaderde (-) sorptie-isotherm voor X-40, 

bij 60 °e. 

Het is duidelijk dat bij het gebruik van de sorptie-isothermen in het model 

een aantal fouten geïntroduceerd worden. De gemeten sorptie-isothermen 

berusten op een aantal metingen van het evenwichtswatergehalte op het 

oppervlak van de betreffende stof bij verschillende luchtvochtigheden. De 

benadering van de sorptie-isotherm door middel van het fitten van een 

BET -kromme op die gemeten punten introduceert een modelfout, in het bijzon

der omdat er weinig (4 à 5) meetpunten zijn waarop de BET-kromme gefit kan 
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worden. Daarnaast leidt de in paragraaf 2.2.4 besproken verwaarlozing van 

de temperatuursafhankelijkheid van de sorptie-isotherm tot een fout in het 

gemodelleerde verband tussen de relatieve vochtigheid van de lucht en het 

evenwichtswatergehalte op het oppervlak van een drogend deeltje. 

Zowel tijdens het verwerken van X-0 als van X-40 is de dichtheid van de 

'koek' op de transportband bepaald. Hieruit kan men voor beide stoffen de 

porositeit van het natte-produktbed op de transportband e bepalen. e is 
po po 

gedefmiëerd als het quotiënt van de lege ruimte in de koek en het totale 

volume van de koek (zie (2.26) ). Het per werkpunt verschillende gemiddelde 

watergehalte van de vaste stof op het bed speelt bij de berekening van e 
po 

in de praktijk geen rol, omdat de ruimte die het water op de band inneemt 

zeer klein is ten opzichte van de ruimte die de vaste stof in beslag neemt. 

Daarom kan de porositeit van het bed beschouwd worden als alleen afhanke

lijk van de voedingsstof. 

5.3.4 Waterbalansen 

Indien er geen massa-verliezen plaatsvinden dient er een even grote hoe

veelheid water aan het produkt onttrokken te worden als er aan de droog

lucht wordt afgestaan. Voor zowel het model als voor de metingen is bepaald 

of hieraan voldaan wordt. 

Waterbalansen over de metingen 

Aangezien alleen aan het begin en aan het einde van de filtermatdroger 

watergehalte-metingen worden verricht aan het (natte) produkt, kunnen 

alleen waterbalansen over de gehele droger worden verricht. 

De afwijking in de waterbalans is voor wp 
1 

en wp 
2 
~ 1% van de volgens de 

metingen aan het (natte) produkt onttrokken hoeveelheid water. 

Voor wp
3 

en wp
4 

zijn de afwijkingen groter. In wp
3 

wordt volgens de meetge

gevens 4% (percentage van de massa van het volgens de metingen aan het 

produkt onttrokken water) meer water aan het produkt onttrokken dan in de 

lucht wordt opgenomen. In wp gaat het om 7% van de volgens de metingen 
4 
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opgenomen hoeveelheid water. Het is bekend dat de luchtwatergehalten moei

lijker zijn te meten dan het watergehalte van het (natte) produkt. In foute 

luchtwatergehalte-metingen ligt waarschijnlijk de oorzaak van de afwijkin

gen van de waterbalans. 

Waterbalans over het model 

De waterbalans over het model is voor alle werkpunten sluitend. 
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5.4 RESULTATEN VAN DE PARAMETERSCHATTINGEN 

De metingen kunnen gezien worden als twee aparte meetsets, één voor X-0 

(wp
1 

en wp
2

) en één voor X-40 (wp
3 

en wp
4
), omdat behalve de ingangsgroot

heden ook verscheidene procesparameters (de porositeit van het bed, de 

BET -coëfficiënten die de sorptie-isothermen beschrijven, het aantal ge

bruikte druknozzles (11 bij X-0, 13 bij X-40), de nozzledruk en de sproei

hoek) verschillende waarden hebben voor beide meetsets. Er is voor ieder 

werkpunt een parameterschatting uitgevoerd en vervolgens is met de geschat

te parameters van elk werkpunt een cross-validatie verricht op het tweede 

werkpunt in de meetset. De interpretatie van de schattingen en de cross

validaties worden in hoofdstuk 6 besproken. In deze paragraaf worden de 

resultaten van de verschillende parameterschattingen op steeds één werkpunt 

getoond. 

Er zijn te weinig werkpuntsgegevens om alle elementen van de parametervec

tor ~ uit (5.1) te bepalen. Men kan echter verschillende elementen van ~ 

een zinvolle waarde geven. De overblijvende elementen worden dan geschat. 

D neemt een speciale positie in ~ in, aangezien D de enige parameter is 
2 - 2 

die uitsluitend het droogproces op de transportbanddroger beütvloedt. Eén 

parameter uit het sproeidrogermodel en D 
2 

worden iteratief geschat op y; 
respectievelijk y;. Er is gekozen voor y; omdat: 

- y; sterk afbankelijk is van het droogproces in de sproeidroger: Door op 

deze variabele te fitten kan het model van de sproeidroger afgestemd 

worden op de werkelijkheid; 

- de luchttemperatuursmeting y~ twijfelachtig is en 

- het luchtdebiet Y7 erg ongevoelig is voor de toestand van de drogende 

stof in sectie 1. 

De keuze van y; om op te fitten is logisch, omdat het doel van het onder

zoek is het om het eindwatergehalte van het produkt met het model goed te 

· kunnen voorspellen. 
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Iteratief schatten is nodig omdat y 2 zowel van a als van D 
2 

afhangt, daar 

het watergehalte van de gemengde lucht van secties I en 2 door het droog

proces in zowel de sproeidroger als de secties 1 en 2 wordt beütvloed. Het 

houdt in dat beurtelings a op ym
2
· en D op ym geschat worden, totdat voor F 

. 2 s s 
= 0 F 

2 
een minimale waarde heeft bereikt. Er is voor gekozen om F 

5 
tot nul 

te reduceren omdat y; een betrouwbare meting van een belangrijke grootheid 

is. 

In het model van de sproeidroger komen nog vier te schatten parameters 

voor: a, E , D f en q. Aangezien de watergehalte-afhankelijkheid van 
a,d O,re 

de diffusiecoëfficiënt belangrijker is dan de temperatuurafhankelijkheid, 

zal de keuze gemaakt worden om E = 0 te stellen. Voor de referentiewaar
a,d 

de van de diffusiecoëfficiënt gebruiken we de door Dijkstra (lit. [2]) 

bepaalde waarde voor D : D = 200 10"13 m2/s. De dispersiecoëfficiënt q 
1 O,ref 

stellen we op 2, hetgeen door Masters (lit. [8]) een over het algemeen 

representatieve waarde voor deze parameter wordt genoemd. De parametervec

tor '(} waaruit E , D en q zijn weggelaten wordt in het vervolg als de 
- a,d O,ref 

gereduceerde parametervector '(} = (a D ) T aangeduid. 
- g 2 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de geschatte parameterwaarden in de 

verschillende werkpunten. 

wp a [-] D
2 

[m2/s] 

wp 2.5 2.7 1 
wp2 3.1 3.2 

wp3 3.0 7.9 
wp 

4 
1.2 9.2 

Tabel 5.1: Overzicht van de geschatte parameterwaarden 

Een bespreking van de resultaten van de parameterschattingen geschiedt 

zoals vermeld in hoofdstuk 6. 
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HOOFDSTUK 6 
VERIFICATIE EN SIMULATIE 

6.1 VERIFICATIE VAN HET MODEL 

6.1.1 In- en outputdata in de werkpunten 

Met de in paragraaf 5.4 geschatte parameters is het model van de filtermat

droger in vier werkpunten zodanig afgestemd dat F 
2 

en F 
5 

minimaal zijn, zo 

dat wat betreft de twee belangrijke grootheden y 
2 

en y 
5

, het model zo goed 

mogelijk overeenstemt met de werkelijkheid. In de twee meetsets is steeds 

een meting gebruikt voor parameterschatting, terwijl de ander diende voor 

cross-validatie, en vice versa. De cross-validaties geven een indicatie 

voor de betrouwbaarheid van het model. Figuren 6.la, 6.2a, 6.3a en 6.4a 

geven een overzicht van het relatieve verschil tussen modeloutputwaarden en 

gemeten outputwaarden !ly, voor werkpunten wp tot en met wp, bij de in de 
c 1 4 

werkpunten zelf geschatte waarden voor t} . !ly is gedefmiëerd als 
- g c 

c = 1, .. ,18 (6.1) 

In deze figuren zijn per werkpunt de instellingen van de filtermatdroger 

gegeven. Om bedrijfstechnische redenen zijn de debieten, de watergehalten 

en de temperaturen ieder op een dimensieloos getal genormeerd. 

In de figuren 6.1b, 6.2b, 6.3b en 6.4b wordt !ly getoond voor alle uit-
e 

gangsgrootheden voor vier cross-validaties: De in wp geschatte parameter-
I 

waarden worden gebruikt bij een simulatie van wp 
2 

en vice versa. Hetzelfde 

gebeurt voor wp
3 

en wp
4

. Deze cross-validaties geven inzicht in de geldig

heirlsgebieden van de geschatte parameterwaarden. 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de verschillen tussen de modeloutputwaar

den en de gemeten outputwaarden (y - ym) voor de schattingen in de vier 
c c 

werkpunten en voor de vier crossvalidaties. Tabel 6.2 laat de relatieve 

verschillen lly hiervoor zien. 
c 
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1.0 13 2.5 1.7 1.4 3.3 2.0 

500 5.8 3.8 3.0 3.0 2.3 1.5 

14 100 31 12 62 10 7.5 
u u u ua.•J.•~uG.,•.•Il u u 

1,2.3 4,5.6 7,12.17 tO.tS.tO t1,t&2t 

l"f;{, 

y2.7.11,15 y8.12.16 ~.13.17 y10.14,18 

0 -1 1 0 0 

1 -5 17 -1 

43 9 23 5 12 

Figuur 6.1a: lly , c = 1 , .. 18, in wp
1
, met 'Ö- = 'Ö- • 

ç - g - gl 

y2.7.11,15 y8.12,16 ~.13.17 y10.14,18 

-1 1 0 0 

1 -3 15 -5 

46 10 24 5 12 

debieten [103 kg/h] 

watergeh. [1 o-2 kg/kg] 

temperaturen re] 

lly4 = 0 % 

lly
5 
= 0% 

lly6 = 42% 

rel. verschillen in: 

de bieten [%] 

watergehalten [%] 

temperaturen [%] 

lly4 = 0% 

lly = -6% s 
lly6 = 41 % 

rel. verschillen in: 

debieten [%] 

watergehalten [%] 

temperaturen [%] 

Figuur 6.1 b: Cross-validatie: lly , c = 1 , .. ,18, in wp , met 'ö- = 'Ö-
c I -g -g2 
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1.0 14 1.4 1.6 1.4 3.7 2.2 debieten [103 kg/h] 

466 5.3 2.4 1.2 1.3 1.3 0.75 watergeh. [10-2 kg/kg] 

17 95 28 52 55 7.9 7.4 temperaturen [°C] 

u u u u ~u u u 
1.2.3 4.5.6 7,12.17 8.111 Q.t4,19 10.15.10 lt.tUt 

Ay
4 

= 0% 

Ay
5 

= 0% 

Ay
6 

= 48% 

y2.7.11.15 y8.12.1& y9.1117 Y10.14.1B verschillen in: 

0 -2 1 0 0 debieten [%] 

1 -23 43 53 watergehalten [%] 

42 -1 21 -17 49 temperaturen [%] 

Figuur 6.2a: Ay, c = 1, .. ,18, in wp
2

, met 'Ö- = 'Ö-
2 ç -g -g 

Ay
4 

= 0.3% 

Ay = 7% 
"-;,~ 5 

Ay
6 

= 49% 

y2.7.1 1.15 Ya.,2.•& ~.1117 y10.14.16 rel. verschillen in: 

0 -3 1 0 0 de bieten [%] 

1 -26 48 60 watergehalten [%] 

39 -2 21 -16 50 temperaturen [%] 

Figuur 6.2b: Cross-validatie: Ay, c = 1 , .. ,18, in wp
2

, met 'Ö- = 'Ö-
1 c -g -g 
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1.4 14 1.2 2.0 1.6 3.7 2.2 

271 6.1 2.7 1.8 1.8 1.8 0.96 

18 97 30 48 52 10 7.4 

u u u u ~u u 
tQ.t5.10 

u 
11.1&21 12.3 4,5.6 7,12.17 8.13.1 0.1A,19 

y2.7.11,15 y8.12.1S y9.13.17 y10.14,18 

0 3 -2 0 0 

9 -14 -58 -10 

38 -4 16 18 -6 

Figuur 6.3a: /:iy , c = 1 , .. ,18, in wp
3

, met '(} = '(} 
c - g - g3 

Y2.7,11,15 y8.12.16 ~.13.17 Y,0,14,18 

0 2 -2 0 0 

12 -51 -58 -10 

34 -6 -17 -17 0 

debieten [103 kg/h] 

watergeh. [ 1 0"2 kg/kg] 

temperaturen re] 

/:iy4 = 0 % 

!iys = 0 % 

/:iy6 = 36 % 

rel. verschillen in: 

debieten [%] 

watergehalten [%] 

temperaturen [%] 

!iy = -1 % 
4 

/:iy = -52 % s 
/:iy6 = 46 % 

rel. verschillen in: 

debieten [%] 

watergehalten [%] 

temperaturen [%] 

Figuur 6.3b: Cross-validatie: /:iy, c = 1 , .. ,18, in wp , met '(} = '(} 
c 3 - g - g4 
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1.3 14 1.0 1.7 

307 6.0 2.6 1.8 

18 101 31 49 

u u 
1.2.3 7,12.17 

y2.7,11,15 
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Figuur 6.4b: Cross-validatie: Ay, c = 1 , .. 18, in wp , met 1} = 1} 
c 4 - g - g3 
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c r ossva11 datles 

wpl wp2 wp3 wp4 wpl wp2 wp3 wp4 

y1 -3 0 -3 7 -4 -3 3 2 

y2 0 1 3 4 0 0 4 4 

y3 32 32 29 26 35 30 26 33 

y4 0 0 0 0 0 0 1 15 

Ys 0 0 0 0 -3 3 - 1 3 

y6 7 7 6 9 7 7 8 11 

y7 -2 -2 2 2 -2 -2 1 3 

Ys 1 2 -3 1 1 2 -4 1 

y9 0 0 0 0 0 0 0 0 

YIO 0 0 0 0 0 0 0 0 

yll 0 1 3 4 1 0 4 4 

yl2 - 1 -4 -3 -8 0 -4 -7 -6 

y 13 1 1 -4 - 1 1 1 -4 - 1 

y14 0 1 0 0 0 1 0 0 

y IS 7 - 1 -4 -7 7 - 1 -5 - 1 

y16 13 18 14 15 13 18 14 17 

yl7 2 -6 -10 -16 1 -6 -9 -13 

Yu 2 6 - 1 3 2 6 0 4 

Tabel 6.1: Absolute afwijkingen (y - ym), c = 1 , .. ,18 voor de vier werk-
c c 

punten en de crossva/idaties in die werkpunten 

debieten y
1
, y

4
, y

1
, y

8
, y

9 
en y

10 
in 102 kglh 

watergehalten y , y , y , V en y in 1 0"3 kg/ kg 
2 4 12 • 13 14 

temperaturen y ' y ' y ' y ' y en y in °C 
3 6 IS 16 17 18 
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c r ossvaUdatles 

wpl wp2 wp3 wp4 wpl wp2 wp3 wp4 

yl 0 0 0 2 0 0 0 0 

y2 1 1 9 11 1 1 12 12 

y3 43 32 38 33 46 39 34 42 

y4 0 0 0 0 - 1 0 - 1 0 

Y, 0 0 0 0 -6 8 -52 22 

y6 42 48 36 63 41 49 46 72 

y7 - 1 -2 3 2 - 1 -3 1 4 

Ys 1 1 -2 1 1 1 -2 1 

y9 0 0 0 0 0 0 0 0 

YIO 0 0 0 0 0 0 0 0 

yll 1 1 9 11 1 1 12 12 

yl2 -5 -23 -14 -48 -3 -26 -51 -40 

yl3 17 43 -58 -14 15 48 -58 -13 

yl4 - 1 53 - 10 5 -5 60 -10 5 

yl5 9 - 1 -4 -8 10 -2 -6 - 1 

yl6 23 21 18 19 24 21 17 21 

yl7 5 -17 -20 -28 5 -16 -17 -23 

y 18 12 49 -6 13 12 50 0 21 

Tabel 6.2: De procentuele afwijkingen !l.y, c = 1 , .. ,18 voor de vier werk-
c 

punten en de crossva/idaties in die werkpunten 
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6.1.2 Validatie van het model per werkpunt 

Uit figuren 6.1a, 6.2a, 6.3a en 6.4a en tabellen 6.1 en 6.2 kunnen ver

schillende gevolgtrekkingen worden gemaakt: 

1. De beschouwde figuren vertonen veelal dezelfde tendensen in grootte en 

teken van de relatieve fouten. Hoewel er enkele verschillen te bespeuren 

zijn, kan hieruit afgeleid worden dat men te maken heeft met systemati

sche model- en/of systematische meetfouten. 

2. De gemodelleerde en gemeten lucht- en vaste-stofdebieten wijken in alle 

gevallen zeer weinig van elkaar af. Het modelleren van de luchtstromen 

als aparte stromen blijkt geen grote fouten in de gemodelleerde debieten 

te veroorzaken. Het gemodelleerde produktdebiet y 
4 

hangt alleen af van 

het voedingsdebiet u
1 

en het eindwatergehalte van het produkt y
5

• Het 

gemodelleerde produktdebiet y 
4 

is gelijk aan y; als y s = y; (hetgeen in 

de beschouwde figuren steeds het geval is, omdat D 
2 

steeds gefit is op 

y;) en de massabalansen over het produkt zowel in het model als in 

werkelijkheid kloppen. Dit blijkt, gezien de gevonden waarden voor y 
4

, 

het geval te zijn. 

3. Voor werkpunten wp 
1 

en wp 
2 

komen de gemodelleerde en gemeten watergehal

ten van de luchtstromen onder de transportbanddroger in absolute zin 

goed overeen. Dit geldt voor de werkpunten wp
3 

en wp 
4 

minder, doordat er 

daar in de gemeten watergehalten een discrepantie is tussen de massa van 

het aan het produkt onttrokken water en het water dat door de luchtstro

men ongenomen wordt (zie paragraaf 5.3.4). Dit is tevens de reden voor 

het feit dat bij het schatten van a en D 
2 

niet zowel (y 
2 

- y~) als (y s -

y;) tot nul gereduceerd kunnen worden. Er is voor gekozen om (y s - y;) 

steeds tot nul te reduceren, omdat de meting van het eindwatergehalte 

van het produkt nauwkeuriger is dan van het luchtwatergehalte van de 

gemengde lucht uit secties 1 en 2. 

De afwijkingspercentages van de watergehalten van de luchtstromen onder 

de koelsecties 4 en 5 zijn hoog, maar de absolute verschillen zijn 

klein, doordat de watergehalten zelf zeer klein zijn. Deze procentuele 
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afwijkingen wijzen dan ook niet op grote fouten in het model. 

In alle werkpunten valt te zien dat de gemodelleerde verdeling van de 

droogcapaciteiten over de transportbanddroger niet helemaal met de 

werkelijkheid overeenkomt: de luchtwatergehalten onder de transportband

droger zijn niet systematisch te hoog of te laag gemodelleerd ten op

zichte van de metingen. 

4. Het model voorspelt de temperatuur van de uit de sproeidroger tredende 

lucht y 
3 

systematisch circa 30°C hoger dan de gemeten waarde. Aangezien 

in de sproeidroger warmte- en stofoverdracht gekoppeld zijn, en de 

verwachting is dat het watergehalte van de uit de sproeidroger stromende 

lucht in model en werkelijkheid goed overeenkomen, bestaat het vermoeden 

dat het hier om een meetfout gaat, bijvoorbeeld door een verkeerde keuze 

van de meetlocatie onder in de sproeidroger. Indien het geen meetfout 

betreft, wordt in werkelijkheid meer energie aan de drooglucht onttrok

ken dan gemodelleerd is. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 

a. ergens tussen het punt waar de drooglucht de sproeidroger binnenkomt 

en het temperatuurmeetpunt bevindt zich een energielek dat niet 

gemodelleerd is, bijvoorbeeld de afgifte van warmte aan de buiten

lucht via de wanden van de sproeidroger (aanname 8 uit paragraaf 

2.2.4 is niet terecht); 

b. Er wordt in werkelijkheid in de sproeidroger meer warmte afgestaan 

aan het natte produkt door geleiding het warmte-uitwisselende 

oppervlak A en/of de warmte-overdrachtscoëfficiënt U (term 5 uit 

(2.13)) zijn te klein gemodelleerd. Men zou dan echter verwachten dat 

de temperatuur van de uit sectie 2 stromende lucht y 
15 

systematisch 

te hoog gemodelleerd is, doordat het produkt sectie 2 met een hogere 

temperatuur zou betreden. Dit is echter niet het geval. 

5. De gemeten temperatuur van de uit de subsecties 3a en 3b stromènde lucht 

y 
16 

blijkt steeds 20% lager te liggen dan het model voorspelt. De oor

zaak hiervan is de ontkoppeling van stof- en warmteoverdracht in het 

model van de transportbanddroger: Aanname 15 in paragraaf 2.2.4 veron

derstelt dat de droogsnelheid op de band zo laag is, dat deze de pro

dukttemperatuur niet meer beïnvloedt. De warmte die door de verdamping 
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van water aan de lucht onttrokken wordt, wordt in de berekening van y 
16 

niet meegenomen. De temperatuursdaling van de lucht die gepaard zou 

moeten gaan met het energieverlies door verdamping, bedraagt steeds 

circa 19°C. Dit komt overeen met het verschil tussen de door het model 

gegenereerde en de gemeten temperaturen. In sectie 2 en de koelsecties 

speelt deze factor een veel kleinere rol, omdat hierin per kg lucht 

vrijwel geen water aan het produkt onttrokken wordt. 

6. Het vermoeden bestaat dat de gemodelleerde eindtemperatuur van het 

produkt y 
6 

systematisch naar boven afwijkt ten opzichte van de gemeten 

temperatuur, omdat de lucht in sectie 3 volgens het model steeds een 

hogere temperatuur heeft dan in werkelijkheid het geval is. 

6.1.3 Cross-validaties binnen de meetsets 

De resultaten van de cross-validaties zijn beschreven in de figuren 6.lb, 

6.2b, 6.3b en 6.4b en de tabellen 6.1 en 6.2. De cross-validaties zijn 

simulaties van een werkpunt met voor a en D 
2 

de waarden die geschat zijn 

bij het werkpunt uit dezelfde meetset (zie paragraaf 5.4). Ze geven een 

indicatie van het geldigheidsgebied van het model bij de betreffende waar

den van a en D
2

• 

Bij de cross-validaties in wp
1 

en wp
2 

blijkt dat het watergehalte van de 

uit de secties 1 en 2 stromende lucht y 
2 

goed overeen blijft komen met de 

werkelijkheid. Dit wijst erop dat het model van de sproeidroger, die verre

weg het meeste invloed heeft op y
2

, geldigheid bezit binnen de meetset die 

wp
1 

en wp
2 

omvat. Bij wp
3 

en wp
4 

blijven de luchtwatergehalten van de lucht 

uit secties 1 en 2 afwijken door de discrepantie in de waterbalans over de 

metingen. 

I ~y5 l ligt bij de cross-validaties in wp en wp m de orde van 7%. Het 
1 2 

absolute verschil tussen y 
5 

en y~ bedraagt in beide gevallen circa 0.003 kg 

H
2
0/kg droge stof, of 0.3 massa-%. In het geval van wp

3 
en wp

4 
zijn de 

afwijkingspercentages ~y 
5 

erg hoog, maar absoluut gezien liggen de afwij

kingen tussen gemodelleerd en gemeten eindwatergehalte in de zelfde groot

te-orde als bij wp 
1 

en wp 
2

• Men kan het model met de geschatte waarden uit 
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het ene werkpunt uit de meetset dus gebruiken voor het modelleren van de 

filtermatdroger in het andere werkpunt. Ter vergelijking: Voor X-40 be

draagt het maximaal toegestane watergehalte in de praktijk 3 massa-%, 

terwijl in de X-40-werkpunten · wp
3 

en wp
4 

gedroogd wordt tot circa 1.8 

massa-%. De relatieve verschillen in de overige uitgangsgrootheden blijken 

bij de cross-validaties niet veel te verschillen van de relatieve verschil

len bij de simulaties van de werkpunten met de in die werkpunten zelf 

geschatte parameters. Dit betekent dat in het verband tussen y 
2 

en y s 

enerzijds en de luchtwatergehalten en -temperaturen onder de band ander

zijds structurele fouten zitten, die niet door a en/of D 
2 

beïnvloed worden. 

Deze fouten kunnen liggen in de waarden van de overige elementen van de 

parametervector ~ of in structurele modelfouten, zoals de verwaarlozing van 

de invloed van het drogen op de band op de temperatuur van de luchtstromen 

onder de band. 

Het uitvoeren van cross-validaties tussen de meetsets heeft wetrug beteke

ru.s omdat de diffusiecoëfficiënten van X-0 en X-40 waarschijnlijk niet 

dezelfde waarden hebben. I y s - y~ I ligt bij dergelijke cross-validaties in 

de orde van 2 massa-% 

82 



Hoofdstuk 6: Verificatie en simulatie 

6.2 GEVOELIGHEIDSANALYSE 

6.2.1 Modelgevoeligheid voor enkele ingangsgrootheden 

Voor de operatie van de drooginstallatie is het interessant te weten wat de 

invloed is van variaties in de instelgrootheden. Om een indicatie te geven 

van de gevoeligheden volgens het model, zal in deze paragraaf voor enkele 

belangrijke ingangsgrootheden u
1 

tot en met u
6 

bepaald worden wat de in

vloed is op zes belangrijke uitgangsgrootheden y 
1 

tot en met y 
6

• De in

gangs grootheden zijn belangrijk omdat ze ook in de praktijk sterk kunnen 

variëren (bijvoorbeeld het watergehalte van de voeding u
2
), en/of omdat ze 

een zeer grote invloed vertonen op de genoemde uitgangsgrootheden (bijvoor

beeld het luchtdebiet u/ De figuren 6.5 tot en met 6.10 tonen de relatie

ve veranderingen in de waarden van de uitgangsgrootheden als functie van de 

relatieve veranderingen van de ingangsgrootheden ten opzichte van hun 

waarden in wp 
1
• Voor elke waarde van de betreffende ingangsgrootheid wordt 

het stationaire gedrag van het model bepaald. 

Variatie van het voedingsdebiet 

In figuur 6.5a ziet men dat een verhoging van het voedingsdebiet een verla

ging van de luchttemperatuur y 
3 

tot gevolg heeft. Dit is te verklaren uit 

het feit dat een zelfde hoeveelheid lucht nu met een grotere hoeveelheid 

voeding in aanraking komt. Het watergehalte van de uit de sproeidroger 

komende lucht y 
2 

neemt om dezelfde reden toe. Men zou nu misschien verwach

ten dat het eindwatergehalte van het produkt y 
5 

zou toenemen omdat de 

droogcondities verslechteren bij een toename van u . Het model genereert 
I 

deze verslechtering echter niet, omdat er in het model van de sproeidroger 

een constante grensvlakwaterconcentratie wordt aangenomen (zie paragraaf 

2.2.4), welke bovenin de sproeidroger uit de relatieve vochtigheid van de 

lucht wordt bepaald. Men ziet echter dat y zelfs afneemt met het toenemen 
5 

van u
1
! Dit komt voort uit het feit dat de vergelijking van Marshall en 

Tate (zie paragraaf 3.2.3) een kleinere deeltjesgrootte voorspelt bij een 

groter voedingsdebiet, zoals figuur 6.5b aangeeft. Kleinere deeltjes drogen 

sneller, dus het eindwatergehalte y neemt af. s 
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Figuur 6.5a: De procentuele verandering in y (V ARY.) als functie van de 

procentuele verandering van u
1 

(VARUJ). 
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Figuur 6.5b: De variatie in de Sauter Mean Diameter d [%) als juntie van 
VS 

de variatie in het voedingsdebiet u 
1 

[% ]. 

Variatie van het watergehalte van de voeding 

Figuur 6.6 laat zien dat het eindwatergehalte van het produkt y 
5 

toeneemt 

bij een vergroting van het watergehalte van de voeding, ook al wordt daar

door de drijvende kracht voor het drogen groter. De temperatuur van de 

lucht uit de sproeidroger neemt af, omdat het droogproces sneller verloopt. 

Het watergehalte van de lucht y neemt toe door de grotere wateroverdracht. 
2 
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Figuur 6.6: De procentuele verandering in y (VARY.) als junctie van de 

procentuele verandering van u
2 

(VARU2). 

Variatie van de voedingstemperatuur 

Getuige figuur 6. 7 heeft de voedingstemperatuur niet veel invloed op enige 

uitgangsgrootheid. Alleen de temperatuur van de uitgaande lucht y 
3 

neemt 

een weinig toe met het toenemen van u
3

, doordat de warmteoverdracht van 

lucht naar voeding afneemt naarmate u
3 

toeneemt. De eindtemperatuur van het 

produkt y 
6 

wordt bepaald door de luchttemperaturen die in de filtermatdro

ger heersen en hangt nauwelijks nog af van de begintemperatuur. 

Variatie van het luchtdebiet 

Figuur 6.8 laat zien dat een vergroting van het luchtdebiet tot een verho

ging van het eindwatergehalte van het produkt y
5 

leidt. Een vergroot lucht

debiet zorgt namelijk voor een kortere verblijftijd van de deeltjes in de 

sproeidroger, zodat ze minder tijd hebben om te drogen. De energietoevoer 

aan de sproeidroger neemt toe, zodat de luchttemperatuur y 
3 

stijgt. Per kg 

lucht wordt minder water opgenomen, zodat het watergehalte van de uittre

dende lucht y 
2 

daalt. 
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Figuur 6.7: De procentuele verandering in y (VARY.) als functie van de 

procentuele verandering van u
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(VARU3). 
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Figuur 6.8: De procentuele verandering in y (V ARY.) als functie van de 

procentuele verandering van u (VARU4). 
4 
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Variatie van het watergehalte van de lucht. 

Getuige figuur 6.9 blijkt een toe- of afname van 20% van het watergehalte 

van de lucht geen invloed uit te ·oefenen op enige uitgangsgrootheid behalve 

het watergehalte van de uittredende lucht. Dit betekent dat het watergehal

te van de lucht bovenin de sproeidroger (waaruit de oppervlakteconcentratie 

van de deeltjes gedurende geheel het verblijf in de sproeidroger wordt 

berekend) zo laag is dat dergelijke veranderingen geen invloed hebben in 

het model. 

4 

2 

0 

-2 

XUARY1 
OUARYS 

4\MRYê 
<>I.MRY6 

----- .b-- ------ --ä--------- ·lr----

V\MRY3 +UARY4 
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-20 -10 0 10 

VARU5 

Figuur 6.9: De procentuele verandering in y (VARY.) als functie van de 

procentuele verandering van u
5 

(VARU5). 

Variatie van de luchttemperatuur 

Een variatie in de luchttemperatuur ter grote van 20% (zie figuur 6.10) 

heeft weinig gevolgen voor de uitgangsvariabelen y tot en met y , hoewel 
I 6 

het belangrijke eindwatergehalte van het produkt enige procenten afneemt 

bij toename van u ! Dit is een gevolg van de grotere hoeveelheid energie 
6 

die aan het droogproces wordt toegevoerd. Dit effect blijk sterker te zijn 

dan het effect van de vergroting van het luchtvolumedebiet door de hogere 

luchttemperatuur doordat de lucht uitzet, en de daardoor veroorzaakte 

kleinere verblijftijd van de drogende druppels in de sproeidroger. De 
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temperatuur van de lucht die de sproeidroger verlaat y.J neemt toe vanwege 

de grotere energietoevoer. 
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Figuur 6.10: De procentuele verandering in y (VARY.) als functie van de 

procentuele verandering van u
6 

(VARU6). 

De ingangsgrootheden die het eindwatergehalte het sterkst beïnvloeden zijn 

het voedingsdebiet u
1
, het watergehalte van de voeding u

2 
en het luchtde

biet u . 
4 

De beschouwde gevoeligheden zijn ook vanuit regeltechnisch oogpunt interes-

sant. Ze geven namelijk vaak antwoord op de vraag met behulp van welke 

ingangsgrootheid een bepaalde uitgangsgrootheid het beste geregeld kan 

worden. Het liefst gebruikt men daarvoor een gemakkelijk verstelbare m

gangsvariabele die de betreffende uitgangsvariabele voldoende beïnvloedt en 

de andere uitgangsvariabelen zoveel mogelijk ongemoeid laat. 

Het model voorspelt bijvoorbeeld in het beschouwde werkpunt wp
1 

een vergro

ting van de produktie en een gelijkblijven of zelfs afnemen van het eindwa

tergehalte van het produkt, wanneer men het voedingsdebiet u
1 

vergroot. 

Wanneer de voorspelling van het model hier correct is, kan de prestatie van 

de filtermatdroger hiermee vergroot worden. Aangezien deze voorspelling 
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echter mede gegenereerd wordt door de verwaarlozing van de verslechtering 

van de droogcondities in de sproeidroger, zal in de praktijk een optimale 

waarde voor het voedingsdebiet bestaan. 

6.2.2 Modelgevoeligheid voor deeltjesgrootte-bepalende grootheden 

In paragraaf 5.3 werd de meting van een aantal grootheden die de deeltjes

grootteverdeling in de sproeidroger bepalen, besproken. Vijf daarvan zijn 

onderhevig aan veranderingen. Debiet en watergehalte van de voeding zijn al 

behandeld in paragraaf 6.2.1. In deze paragraaf wordt gekeken naar de 

modelgevoeligheid voor veranderingen in de drukval over de nozzle, de 

sproeihoek en de openingsdiameter van de nozzle. Deze gevoeligheden worden 

geillusteerd aan de hand van de manier waarop het eindwatergehalte van het 

produkt y 
5 

afhangt van de beschouwde grootheden. De getoonde variaties zijn 

allen variaties ten opzichte van de waarden van de betreffende grootheden 

in wpt' 

De drukval over de nozzle P heeft zeer weinig effect op het eindwatergehal

te van het produkt. Een toename van 10% van P heeft een afname van slechts 

0. 7% in y 
5 

tot gevolg. (Een druktoename zorgt voor een fijnere deeltjes

grootteverdeling). Zie figuur 6.11. 

.,. 

11. E~ I 

0. 5130 

0 .S82S 

0.5820 

0.5815 

0.5810 

0. 5805 

•• 100 105 110 •1.ES 

Figuur 6.11: Variatie van Ys (in 10-1 kg/kg) als functie van P (in 105 

Pascal) 
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Hoofdstuk 6: Verificatie en simulatie 

Ook de sproeihoek cp heeft geen erg grote invloed op het eindwatergehalte 

van het produkt. Een toename in de sproeihoek van 10% heeft een toename in 

het watergehalte van slechts 0.06% tot gevolg. (grotere sproeihoek betekent 

grotere deeltjes). 

X'f!; 

al .E·I 

0. 5824 

o. sazz 

D .5820 

0.5818 

0.5816 

0.5814 

30 32 ... 36 31 

PH! 

Figuur 6.12: y
5 

(in 10"1 kg/kg) als functie van de sproeihoek cp ( in gra-

den) 

De mogelijke variatie in de openingsdiameter van de nozzles blijkt tenslot

te geen storende mutaties in de uitgangsgrootheden voort te brengen. Wan

neer D 
0 

over het hele toegestane domein variëert, veranderd y 
5 

slechts 

1.7%. 

Figuur 6.13: y (in 10"1 kg/kg) als functie van D (in 10"2 m) 
5 0 
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Hoofdstuk 6: Verificatie en simulatie 

6.3 WATERGEHALTE- EN TEMPERATUURPROFIELEN OP DE 

TRANSPORTBAND 

In de figuren 6.1 tot en met 6.4 is te zien dat de instelling van de fil

termatdroger voor het drogen van X-0 (wp en wp) verschilt van die voor 
1 2 

het drogen van X-40 (wp
3 

en wp/ Dit verschil zal terug te vinden zijn in 

de temperatuur- en watergehalteprofielen op de transportband. In deze 

paragraaf zullen deze profielen in de laag nat produkt op de transportband 

bekeken worden voor wp
1 

(figuren 6.14a tot en met 6.14d) en wp
3 

(figuren 

6.15a tot en met 6.15d). De simulaties van deze werkpunten zijn verricht 

met de in de werkpunten zelf geschatte waarden voor a en D
2

• 

Aan het watergehalteprofielen in wp
3 

is duidelijk te zien dat de bovenlig

gende produktlagen op de transportband beter drogen dan de onderliggende 

lagen. De schuine stand van de profielen, die veroorzaakt wordt door de 

laagopbouw in sectie 1, gaat hierdoor namelijk steeds meer over in een 

verticale stand. Dit proces vindt vooral plaats in de subsecties 3a en 3b, 

die als droogsecties gebruikt worden. Gevolg van dit alles is dat het 

produkt aan het eind van de band een zeer constant watergehalte heeft over 

een dwarsdoorsnede van de band. In wp 
1 

wordt de schuine stand van de pro

fielen niet goed gemaakt door het beter drogen van de bovenliggende lagen. 

Oorzaak hiervan is het feit dat in wp
1 

koelere en nattere lucht de droog

secties 3a en 3b ingeblazen wordt, dan in wp
3 

het geval is. Overigens is 

duidelijk te zien dat het eindwatergehalte van het produkt bij wp 
1 

hoger 

ligt dan bij wp
3

• 

Aan de watergehalteprofielen is te zien dat de secties 4 en 5 als koelsec

ties gebruikt worden: Het watergehalte van het produkt op de band neemt 

niet of nauwelijks meer af in deze secties. 

Aan zowel de temperatuurprofielen van het produkt op de band als de tempe

ratuurprofielen van de lucht die door de natte-produktlaag stroomt, zijn 

duidelijk de sterke verschillen te zien tussen de temperaturen van de 

luchtstromen die de verschillende secties ingestuurd worden. In alle figu

ren is te zien dat door de retentiezone (sectie 2) lucht gestuurd wordt die 
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Hoofdstuk 6: Verificatie en simulatie 

een lagere temperatuur heeft dan de temperatuur van het natte produkt. 

De luchttemperatuur wordt in deze sectie groter naarmate de lucht de laag 

binnendringt, de produkttemperatuur neemt in deze sectie af. In sectie 3 

(subsectie 3b bij wp
1
, subsecties 3a en 3b bij wp

3
) is te zien dat de 

ingaande luchtstromen weer een hoge temperatuur hebben ten opzichte van de 

natte-produkttemperatuur. De grote verschillen tussen de temperaturen van 

de luchtstromen die enerzijds de secties 2, 4 en 5, en anderzijds de sub

secties 3a en 3b binnen komen uiten zich in erg steile en dicht op elkaar 

liggende temperatuurprofielen van zowel het produkt op de band, als de 

lucht in de natte produktlaag. 

Het profiel van de relatieve vochtigheid van de lucht in de produktlaag op 

de band vertoont als gevolg van de per sectie fors wisselende temperaturen 

van de ingaande lucht in beide werkpunten een grillig patroon. De relatieve 

vochtigheid is namelijk behalve van het luchtwatergehalte ook afhankelijk 

van de luchttemperatuur (via de Antoine-vergelijking). Door de opwarming 

van de koellucht in de secties 4 en 5 verminderd de relatieve vochtigheid 

van de lucht zelfs naarmate hij dieper de produktlaag binnendringt, terwijl 

zijn watergehalte stijgt. 
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Figuur 6.15a: Watergehalteprofielen in de produktlaag op de band 

Figuur 6.15b: Temperatuurprofielen in de produktlaag op de band 

Figuur 6.15c: Temperatuurprofielen in de lucht in de natte produktlaag 

Figuur 6.15d: Relatieve luchtvochtigheidsprofielen in de lucht in de natte

produktlaag 
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Hoofdsmk 7: Discussie en conclusies 

HOOFDSTUK 7 
DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

7.1 VERFIJNING VAN HET MODEL VAN DE FILTERMATDROGER 

In dit onderzoek zijn de constante diffusiecoëfficiënt en de uniforme 

deeltjesgrootte in de het model van de sproeidroger vervangen door een 

watergehalte- en temperatuurafhankelijke diffusiecoëfficiënt en een deel

tjesgrootteverdeling. Het verfJjnde model van de filtermatdroger bevat 5 

vrije parameters: de power-law exponent a, de referentie-diffusiecoëffi

ciënt D , de activeringsenergie voor diffusie E , de dispersiecoëffi-
O.ref a,d 

ciënt q en de diffusiecoëfficiënt in de transportbanddroger 0
2

• 

7.2 EVALUATIE PARAMETERSCHATTINGEN 

In dit onderzoek zijn voor vier werkpunten schattingen verricht voor twee 

vrije parameters in het verfijnde model, a en 0
2

• Voor de overige vrije 

parameters zijn verstandige waarden gekozen omdat de beschikbare hoeveel

heid meetgegevens beperkt was. 

De schatting van a en D 
2 

is iteratief verricht op het watergehalte van de 

gemengde lucht uit secties 1 en 2 respectievelijk het eindwatergehalte van 

het produkt. Het iteratieve schattingsproces verliep zonder moeilijkheden: 

Bij een sluitende fit op het eindwatergehalte van het produkt kon voor elk 

werkpunt steeds binnen enkele iteraties een minimum kwadratisch verschil 

gevonden worden tussen het gemeten en het gemodelleerde luchtwatergehalte 

(y - ym) 2
• Voor de werkpunten waarbij X-0 als voeding diende kon dit 

2 2 

verschil tot minder dan 1% van het gemeten luchtwatergehalte gereduceerd 

worden. Voor de werkpunten met X-40 als voeding lag dit percentage op circa 

10%, doordat de metingen in deze werkpunten impliceren dat er meer water 

aan het produkt onttrokken wordt dan de luchtstromen opnemen. 
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7.3 EVALUATIE VAN HET MODEL 

7.3.1 Toetsing van het model aan praktijkdata 

Ten aanzien van het eindwatergehalte van het produkt en de watergehalten 

van de uit de plenums stromende lucht beschrijft het model met de per 

werkpunt geschatte waarden voor a en D 
2 

de werkelijkheid in die werkpunten 

goed. De watergehalten onder de band wijken in de werkpunten met X-0 als 

voedingsstof maximaal 0.4 10"2 kg H
2
0/kg droge lucht af van de gemeten 

waarden, bij X-40 0.8 10"2 kg/kg. Bij het gebruik van de in het ene werk

punt geschatte parameterwaarden bij simulatie van het andere werkpunt bij 

dezelfde voedingsstof, bedraagt de afwijking van het gemodelleerde eindwa

tergehalte van het produkt ten opzichte van de gemeten waarde slechts 0.3 

massa-%. 

De temperaturen van het eindprodukt en de uittredende luchtstromen komen 

minder goed overeen met de gemeten data. Dit is deels te wijten aan meet

fouten, deels aan de verwaarlozing in het model van het energieverlies van 

de lucht door het verdampen van water op de band. 

7.3.2 Toetsing van enkele modelaannamen 

Er zijn in het model van de filtermatdroger een aantal aannamen gedaan, 

waarvan sommige tot belangrijke modelfouten leiden. 

ontkoppeling van stof- en warmteoverdracht op de transportband 

In paragraaf 2.2.4 zegt aanname 15 dat de droogsnelheid op de band zo laag 

is dat de invloed van het drogen op de produkttemperatuur te verwaarlozen 

is. De metingen van de luchttemperatuur onder sectie 3 van de droger wijzen 

echter uit dat deze verwaarlozing tot temperatuursafwijkingen van circa 

20°C leidt. Dit stemt overeen met de temperatuursdaling die gepaard zou 

moeten gaan met het energieverlies van de lucht door het verdampen van de 

aan het produkt onttrokken hoeveelheid water in deze sectie. 

96 



Hoofdstuk 7: Discussie en conclusies 

agglomeratie 

Aanname 14 in paragraaf 2.2.4 veronderstelt geen interactie tussen de 

deeltjes. Bij het drogen van X-0 en X-40 speelt agglomeratie echter een 

grote rol. Het gebruik van de Marshall & Tate-correlatie is van weinig 

praktische betekenis meer, omdat al in de sproeidroger de gemiddelde deel

tjesgrootte zwaar beiilvloed wordt door agglomeratieverschijnselen. 

Temperatuurafhankelijkheid van de sorptie-isotherm 

Aanname 5 in paragraaf 2.2.4 stelt dat de temperatuurafltankelijkheid van de 

sorptie-isotherm verwaarloosd mag worden. Om deze aanname te toetsen is in 

wp 
3 

een simulatie-experiment gedaan: Voor X-40 zijn twee sorptie-isothermen 

gemeten: één bij 20°C en één bij 60°C. Voor beide zijn de BET-coëfficiënten 

bepaald. Het blijkt dat wanneer het model gebruikt maakt van de 

60°C-sorptie-isotherm, het eindwatergehalte van het produkt y 
5 

0.9 massa-% 

lager ligt dan wanneer de 20°C-sorptie-isotherm gebruikt wordt. Het vermoe

den bestaat dat de temperatuurafltankelijkheid van de sorptie-isotherm niet 

verwaarloosd mag worden. 

7 .3.3 Het energielek in de sproeidroger 

Zoals in hoofdstuk 6 al bleek, is het zeer lastig een verklaring te geven 

voor de in alle werkpunten t.o.v. de metingen te laag gemodelleerde tempe

ratuur van de lucht die de sproeidroger verlaat. Mogelijke verklaringen 

zijn: 

- Het sproeidrogermodel beschrijft de sproeidroger niet goed; 

een fysiek aanwezig energielek in de sproeidroger, bijvoorbeeld in de 

vorm van warmteverlies aan de omgeving via de wand van de sproeidroger; 

- de aanwezigheid van fouten in de metingen van ofwel de ingangsgrootheden 

ofwel de uitgangsgrootheden van de sproeidroger. 
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7.4 SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Het is nodig om modelverbeteringen door te voeren met betrekking tot de 

besproken modelfouten: Als schattingsparameters zoals a en D 
2 

teveel tot 

vergaar-parameters van modeldefecten verworden, zal het model 

- geldigheid hebben in een minder groot werkgebied; 

- niet voor alle uitgangsgrootheden de werkelijkheid goed beschrijven. 

Misschien is het na het aanbrengen van deze modelverbeteringen mogelijk om 

één watergehalte- en temperatuursathankelijke diffusiecoëfficiënt te model

leren voor de gehele flltermatdroger. Er is namelijk geen enkele fysische 

reden om aan te nemen dat de diffusiecoëfficiënt op de scheiding tussen 

sproei- en banddroger opeens een sprong maakt, hetgeen in het huidige model 

gebeurt. Alle niet gemodelleerde effecten op de transportband worden nu 

echter in de aparte diffusiecoëfficiënt D 
2 

verdisconteerd. 

Enige aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van het model zijn: 

- De modelaanname die de loskoppeling van drogen en produkttemperatuur op 

de band veronderstelt, dient vermeden te worden. In het model van de 

transportbanddroger kunnen numeriek de differentiaalvergelijkingen die 

ontstaan uit de volledige massa- en enthalpiebalansen doorgerekend wor

den, zoals dat in het huidige model van de sproeidroger gebeurt. 

- De agglomeratie zou gemodelleerd kunnen worden door dR en q uit de Rosin

Rammier-verdeling te fitten op metingen van de werkelijke deeltjesgroot

teverdeling op verschillende plaatsen in de flltermatdroger. In het model 

kan dan per gedeelte van de droger een bepaalde deeltjesgrootteverdeling 

aangenomen worden. 

- De sorptie-isotherm dient voor de betreffende stof bij verschillende 

temperaturen gemeten te worden. De sorptie-isotherm kan dan in het model 

beschreven worden door het GAB-model, dat wel rekening houdt met de 

temperatuurathankelijkheid. 
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Suggesties met betrekking tot het schatten van vrije parameters in het 

model zijn: 

Het onderzoeken van de invloed van de parameters in het model die in dit 

onderzoek niet geschat zijn (D , E en q) op de uitgangsgrootheden: 
O,n:f a,d 

Het is echter pas nuttig deze vrijheidsgraden te gebruiken indien er meer 

praktijkdata ter beschikkig komt; 

- Het kiezen van andere schattingscriteria om te onderzoeken of dit tot een 

betere fit met de meetwaarden leidt, het fitten op andere combinaties van 

uitgangs grootheden; 

- Het schatten van de vrije modelparameters op dynamische meetsets en het 

verifiëren van de gemodelleerde dynamiek van de flltermatdroger; 

- Het gebruiken van het in dit onderzoek gevalideerde model voor optimali

satie van de bedrijfsvoering van de filtermatdroger onder verschillende 

bedrijfsomstandigheden. 
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APPENDIX A 

In paragraaf 2.2.2 wordt in de afleiding van de wannte-overdrachtscoëffi

ciënt U gesteld dat Nu = 2. In deze appendix wordt deze gelijkheid afge

leid. 

Aangenomen wordt dat 

- de deeltjes onafhankelijk zijn en deel uitmaken van een oneindig conti-

nuum; 

- de lucht en de deeltjes dezelfde snelheid hebben. 

Voor het afgestane of opgenomen vermogen Q van een bolvormig deeltje op 

constante, uniforme temperatuur in een stilstaand medium geldt: 

q47tl = Q = constant (A.1) 

waarin r de afstand tot het centrum van het deeltje is. Met behulp van de 

vergelijking van Foutier (2.3b) voor de wanntestroomdichtheid q, valt af te 

leiden: 

-A.[~]4m2 = U(T -T )47tR
2 

ur s g,oo 

(A.2) 

waarin: T temperatuur lucht op oneindige afstand van het deeltje 
g,oo 

Seperatie van variabelen en integratie van (A.2) tussen r = R en r = oo 

geeft: 

UR Ud r- = 1 =71: 
g g 

Hieruit volgt 

Nu= Ud = 2 r-
g 

(A.3) 

(A.4) 
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APPENDIX B 

Enkele stappen van de in P ARIDX gebruikte optimalisatiemethode die in 

paragraaf 5.2.2 niet uitputtend zijn behandeld, worden in deze appendix 

nader toegelicht. De nummers v~ de stappen komen overeen met die in para

graaf 5.2.2 

Bij stap 3 

De grootte van de variatie E die op de parametervector wordt aangebracht 

wordt bepaald volgens de empirische relatie van Gill en Murray 

(B.l) 

met: LW de absolute onnauwkeurigheid van de functionaal 

Bij stap 4 

In de actieve set -strategie worden, op het punt in de parameterruimte waar 

de optimalisering aangeland is, de actieve ongelijkheidsbeperkingen gelijk 

gesteld aan gelijkheidsbeperkingen. Deze vormen de actieve set. Langs deze 

grenzen wordt vervolgens gezocht naar een randminimum. Hiertoe dient de 

gradiënt geprojecteerd te worden op de nulruimte van de actieve set. Als 

een (rand)minimum gevonden is wordt met behulp van Lagrange multiplicatoren 

onderzocht welke grens het best losgelaten kan worden. Daarna wordt het 

gebied waarin naar een optimum gezocht wordt met een vrijheidsgraad uitge

breid. 

De onvolledige projectie-strategie verschilt van de actieve set-strategie 

doordat nu per iteratieslag alleen die componenten van de gradiënt op de 

nulruimte van de actieve beperkingen worden geprojecteerd die buiten het 

toegelaten gebied wijzen. Hierdoor kunnen actieve grenzen zonder meer 

worden losgelaten, indien de gradiënt daartoe aanleiding geeft. 

De eerste methode heeft als voordeel dat zij het zigzaggen tussen verschil

lende beperkingen in bepaalde situaties vermijdt. De tweede methode wordt 

gebruikt omdat het vermoeden bestaat dat het voordeel van de eerste methode 

bij problemen met veel randminima teniet wordt gedaan. Het blijkt in de 

praktijk niet mogelijk te zijn op voorhand de voorkeur uit te spreken voor 
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één van beide methoden. Daarom lijkt het zinvol ze beiden afwisselend te 

gebruiken. 

Het bepalen van de richting waarin de volgende parametervector dient te 

worden gezocht geschiedt met de geconjugeerde gradiëntmethode van Fletcher

Reeves. Hierbij wordt de richtingsvector p gevonden uit de gradiënten van 

de huidige zowel als de vorige i~eratieslag: 

Eerste iteratieslag, i = 0: 

(B.2) 

Volgende iteratieslagen, i > 0: 

(B.3) 

waarin 

13(i) = (B.4) 

Hierin is ~<i). de, afhankelijk van de gebruikte strategie, (on)volledig op 
proJ 

de actieve set geprojecteerde gradiënt van de functionaal naar de parame-

tervector in de i-de iteratieslag. 

Bij stap 5 

Na het bepalen van de zoekrichting wordt met behulp van lijnminimalisatie 

onderzocht hoe ver men in deze richting moet gaan om een minimale functio

naal te verkrijgen. Daarbij moeten de begrenzingen aan ~ in acht worden 

genomen. Men dient dus een maximale stapgrootte a< i> te bepalen, zodanig 
max 

dat 

t}<i> = t}<i-t> + a<i> <i> 
- - p (B.5) 

zich nog net binnen zijn begrenzingen bevindt. Vervolgens wordt het minimum 

van de functionaal gezocht op het lijnstuk 
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'(}(i) + rm<i> • a. e [O,a. <i)] 
- -~ mu 

Dit gebeurt op de volgende iteratieve wijze: Er worden drie functionaaleva

luaties met drie verschillende waarden voor a.<i> berekend. Afhankelijk van 

de gevonden functionaalwaarden zijn er drie verschillende situaties moge

lijk: 

Het lijnminimum is niet ingesloten: het zoekgebied wordt verschoven en 

vergroot; 

Het lijnminimum is. irigesloten: door middel van kwadratische interpolatie 

wordt F . (a.) bepaald; 
mm 

- De functionaal is niet-dalend op het gegeven lijnstuk: Er vindt interval-

halvering plaats. 

Als a.< i> na vier maal het zoekgebied verschoven te hebben wordt overschre-
mu 

den, wordt of kwadratische interpolatie toegepast door onder andere 

F(a.<ï>), of F(a.<i)) wordt als lijnminimum geaccepteerd, waarna een nieuwe 
max mu · 

grens actief wordt. 

Wanneer binnen zes intervalhalveringen geen verlaging van de functionaal is 

gevonden, worden noodmaatregelen getroffen binnen het programma. 

Bij stap 8 

Na de lijnminimalisatie is de nieuwe parametervector gevonden. De volgende 

iteratie neemt nu een aanvang, of het algorithme eindigt, afhankelijk van 

het al dan niet voldoen van de vector aan de stopcriteria: 

(B.6) 

en 

(B.7) 

met 

E
1 

= max[M;t(l + I p<i> I)] (B.8) 

E2 = max [ ~ ./t(l + IF'''i>] (B.9) 
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't = 10-sg (B.10) 

waarin: sg gewenste aantal significante cijfers in de functionaal 

Deze afbreekcriteria functioneren alleen dan afdoende, als de parameters en 

de functionaal goed geschaald zijn. P ARIDX geeft mogelijkheden tot scha

ling. 

Indien niet aan de criteria voldaan wordt en het aantal lijnminimaliserin

gen de zes overschrijdt worden er in onderstaande volgorde een aantal 

noodmaatregelen getroffen. 

- De zoekrichting wordt 'gereset', indien deze geconjugeerd was; 

- Een nieuwe gradiënt wordt berekend, indien de zoekrichting gebaseerd was 

op een gradiënt uit een vorige iteratieslag; 

De onvolledige projectiestrategie wordt tijdelijk toegepast, indien de 

actieve set-strategie gebruikt was of vice versa. 

Indien ondanks deze maatregelen geen nieuwe parametervector gevonden kan 

worden, stopt P ARIDX. 
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SYMBOLENLUST 

In- en uitgangsgrootheden filtermatdroger 

UI debiet voeding [kg/h] 

u2 watergehalte voeding [kg/kg of massa-%] 

u3 temperatuur voeding re] 
u4 debiet ingaande lucht sproeidroger [kg/h] 

US watergehalte ingaande lucht sproeidroger [kg/kg of massa-%] 

u6 temperatuur ingaande lucht sproeidroger re] 
u, debiet ingaande lucht sectie 2 [kg/h] 

US debiet ingaande lucht sectie 3a [kg/h] 

u9 debiet ingaande lucht sectie 3b [kg/h] 

uto debiet ingaande lucht sectie 4 [kg/h] 

Uil debiet ingaande lucht sectie 5 [kg/h] 

u12 watergehalte ingaande lucht sectie 2 [kg/kg of massa-%] 

ut3 watergehalte ingaande lucht sectie 3a [kg/kg of massa-%] 

ut4 watergehalte ingaande lucht sectie 3b [kg/kg of massa-%] 

uts watergehalte ingaande lucht sectie 4 [kg/kg of massa-%] 

ut6 watergehalte ingaande lucht sectie 5 [kg/kg of massa-%] 

ut7 temperatuur ingaande lucht sectie 2 re] 
uts temperatuur ingaande lucht sectie 3a re] 
ut9 temperatuur ingaande lucht sectie 3b [oC] 

u20 temperatuur ingaande lucht sectie 4 re] 
u21 temperatuur ingaande lucht sectie 5 re] 

yl debiet uitgaande lucht sectie 1 [kg/h] 

y2 watergehalte uitgaande lucht secties 1 en 2 [kg/kg of massa-%] 

y3 temperatuur uitgaande lucht sectie 1 re] 
y4 debiet produkt [kg/h] 

Ys watergehalte produkt [kg/kg of massa-%] 

y6 temperatuur produkt [oC] 

Y, debiet uitgaande lucht sectie 2 [kg/h] 

Ys debiet uitgaande lucht secties 3a en 3b [kg/h] 

Yg debiet uitgaande lucht sectie 4 [kg/h] 

YIO debiet uitgaande lucht sectie 5 [kg/h] 

Yu watergehalte uitgaande lucht secties 1 en 2 [kg/kg of massa-%] 
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y12 watergehalte uitgaande lucht secties 3a en 3b [kg/kg of massa-%] 

y13 watergehalte uitgaande lucht sectie 4 [kg/kg of massa-%] 

y14 watergehalte uitgaande lucht sectie 5 [kg/kg of massa-%] 

y1s temperatuur uitgaande lucht sectie 2 [oC] 

y16 temperatuur uitgaande lucht secties 3a en 3b LC] 

y17 temperatuur uitgaande lucht sectie 4 LC] 

y1s temperatuur uitgaande lucht sectie 5 LC] 

Symbolen 

a exponent in power law relatie [-] 

a 
spec 

specifiek oppervlak [m-1] 

a 
w 

wateractiviteit [-] 

A beperkingsmatrix parameters [-] 

A oppervlak [m2] 

A oppervlakte inlaatkanaal nozzle [mÎ 1 
b beperkingsvector parameters [-] -
c 

p.k 
soortelijke warmte komponent k [J/kg OC] 

C(.) observatieoperator [-] 

es BET -parameter: adsorptieconstante [-] 

c. grensvlakconcentratie lucht [kg/kg of massa-%] 
8..1 

c waterconcentratie lucht buiten grenslaag [kg/kg of massa-%] 
g,bulk 

ck waterconcentratie component k [kg/m3] 

C. grensvlakconcentratie vaste stof [kg/kg of massa-%] 
S,l 

[m2/s3] c snelheidscoëfficiënt 
V 

d deeltjesdiameter [m] 
p 

dR Rosin-Rammler Mean Diameter [m] 

d 
VS 

Sauter Mean Diameter [m] 

D 
eff 

effectieve diffusiecoëfficiënt [m2/s] 

D diffusiecoëfficiënt component k [m2/s] 
k 

D diffusiecoëfficiënt bij aanvang drogen [m2/s] 
0 

D diffusiecoëfficiënt sproeidroger [m2/s] 1 
D2 diffusiecoëfficiënt transportbanddroger [m2/s] 

D 
r 

dimensieloze diffusiecoëfficiënt [-] 

DE droogefficiency [-] 

D diameter uitlaatopening nozzle [m] 
0 
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E.,d activeringsenergie voor diffusie [I/mol] 

fk aantal deeltjes met diameter dk [-] 

F stofflux [kg/s] 

F(.) OLSE-criterium functie [-] 

F volumedebiet voeding per nozzle [m3/s] 
V 

g gradiënt van F(~) naar.~ [-] 

ok massadebiet komponent k [kg/s] 

H hoogte sproeidroger [m] 

jk diffusieflux komponent k [kg/m2s] 

m dimensieloze waterconcentratie [-] 

M aantal concentrische luchtschillen [-] 

Mt massa komponent k in volume-element [kg] 

n stromingsexponent [-] 

nd aantal deeltjesgroottegebieden [-] 

N aantal concentrische schillen deeltje [-] 

0 aantal gemeten werkpunten [-] 

p zoekrichting naar nieuwe parametervector [-] 
p drukval over de nozzle [N/m2] 

q dispersiecoëfficiënt [-] 

Q warmtestroom [J/s] 

r afstandscoördinaat [m] 

R straal vaste stof-deeltje [m] 

R. weerstand tegen stoftransport grensvlak [s/kg] 
1 

R weerstand tegen stoftransport lucht [s/kg] 
g 

s aantal gemeten samples [-] 

sg aantal significante cijfers in F(~) [-] 

t tijdcoördinaat [s] 

T tijdstap [s] 
a 

T temperatuur komponent k (oC] 
k 

T grensvlaktemperatuur vaste stof re] 
s,i 

V valsnelheid druppels in sproeidroger [m/s] 
p 

u inputvector [*] -
u weerstand tegen warmteoverdracht [W/m2 oC] 

uh tangentiale uitstroomsnelheid [m/s] 

u axiale uitstroomsnelheid voeding [m/s] 
V 

UT gemiddelde tangetiale vloeistofsnelheid [m/s] 

VD volumepercentage oversize [%] 
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V fic superficiële luchtsnelheid [m/s] 

vk volume sproeidrogerlaag k [m3] 

V 
rcs 

totale uitstroomsnelheid [m/s] 

w. gewicht deeltjesgroottegebied j [-] 
J 

wpk werkpunt k [-] 

l modeloutput [*] 
m gemeten output [*] l 

x toestandsvector [-] -
xk parameterruimte [-] 

x 
w 

evenwichtswatergehalte grensvlak [kg/kg of massa-%] 

x 
wl 

BET -parameter: monolaag waarde [kg/kg] 

z hoogte in de sproeidroger [m] 

z observatievector [-] -
z impedantie vaste stof [s/kg] 

s 

Griekse symbolen 

a. stapgrootte bij parameterschatting [-] 

r gammafunctie [-] 

ö diffusiegrenslaagdikte [m] g 
M absolute onnauwkeurigheid in F(~) [-] 

Mi273 verdampingsenthalpie water 0 °C [J/kg] 

E volumefractie vaste stof [-] 
p 

E porositeit vaste stoflaag [-] 
po 

cj) sproeihoek [rad] 

'\} te schatten parametervector [*] -
'\} gereduceerde par. vector geschat in werkpunt k [*] - gk 
A. wanntegeleidingscoëfficiënt lucht [W/m °C] g 
J.Lg viscositeit lucht [kg/ms] 

p dichtheid voeding [kg/m3] 

pk dichtheid komponent k [kg/m3] 

't verblijftijd druppels in sproeidroger [s] 
rcs 

(J fitfactor Nelson-Galloway-vergelijking [-] 
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Kentallen 

BiM getal van Biot voor stofoverdracht 

Fo getal van Fourier 

Nu getal van Nusselt 

Pr getal van Prandtl voor lucht 

Re getal van Reynolds 

Subscripts 

dl droge lucht 

ds droge stof 

g,l lucht 

i interface 

max maximum 

min minimum 

proj geprojecteerd 

ref referentie 

s vaste stof 

uit uitgangsgrootheid sproeidroger 

wl vloeibaar water 

wd waterdamp 

superscripts 

m gemeten 

gem gemiddeld 

Afkortingen 

PRIMAL Package for Realtime Interactive Modelling, Analysis and Learning 

BET Brunauer, Emett, Teller 

GAB Guggenheimer, Anderson, de Boer 
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ERRATA 

pagina 32, laatste alinea 

stijgend 

pagina 85, 2c alinea 

regel 1 t/m 4 

pagina 88, 2c alinea: 

het luchtdebiet u 
4 

wordt: afnemend 

wordt: Figuur 6.8 laat zien dat een vergroting 

van het luchtdebiet leidt tot een kleine 

verlaging van het eindwatergehalte van 

het produkt y 
5 

door een vergroting van 

de energietoevoer aan de sproeidroger. 

wordt: de luchttemperatuur u 
6 


