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Samenvatting

Backer, J.P.; Identificatie van een vibro-fluidbeddroger.

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, juni 1995.

7

Het doe! van dit onderzoek is de identificatie van een vibro-fluidbeddroger ten
behoeve van het ontwerp van een regelaar. De regelaar dient de variatie in produkt
vochtigheid van het gedroogde produkt te minimaliseren. De produktvochtigheid is
on-line bepaald aan de hand van het verschil tussen de produkt- en natte-boltempera
tuur.

Het gedrag van de vibro-fluidbeddroger is onderzocht door de procesingangen aan
te sturen met trapvormige ingangssignalen. Op basis van de geringe niet-lineariteit
van de overdrachten van luchttemperatuur en produkttoevoer naar de produktvochtig
heid zijn deze ingangen gekozen als ingangen van het model.

Voor de identificatie zijn de regelingangen met PRBNS-signalen aangestuurd. De
identificatiemethode schat de impulsresponsie en optimaliseert deze met behulp van
een uitgangsfoutcriterium. Het model dat voIgt uit de identificatie is een lineair,
tijdinvariant en discreet 3e-orde state space model. Uit de validatie voIgt dat het
model geschikt is om de produktvochtigheid te voorspellen.

Abstract

Backer, J.P.; Identification ofa vibro fluidized bed dryer.

M.Sc.Thesis, Measurement and Control Section ER, Electrical Engineering,
Eindhoven University ofTechnology, The Netherlands, June 1995.

7

The goal of this project is to identify a vibro fluidized bed dryer. The controller
that will be using the resulting model wants to minimise the variation in the moisture
contents of the dried product. The moisture content is measured on-line by the
difference in product and wet-bulb temperature.

The behaviour of the vibro fluidized bed dryer is examined by applying staircase
signals to the process inputs. The transfer functions from air temperature and product
flow in to the moisture content show few non-lineairities. The air temperature and
product flow in are for this reason selected as model inputs.

An identification dataset is recorded by applying PRBNS-signals to the
identification inputs. The identification method estimates and optimises the impulse
response with the aid of an output error criteria. The resulting 3th order state space
model is a lineair, time invariant and discrete model. Validation shows that the final
model is capable of estimating the moisture contents of the dried product.



1. Inleiding

Het drogen van produkten gebeurt al sinds de lSe-eeuw voor Christus. In het

Midden-Oosten werden dadels en vijgen gedroogd, als voeding tijdens karavaanrei

zen. Verlaging van het vochtgehalte verlengt de houdbaarheid. Een andere reden

voor het drogen van produkten is de verlaging van transport- en opslagkosten.

In dit onderzoek worden polycarbonaat korrels gedroogd. Polycarbonaat wordt

onder andere gebruikt als grondstof voor veiligheidsglas. Voor het drogen van

korrels wordt gebruik gemaakt van een vibro-fluidbeddroger. De korrels worden

gedroogd door in verticale richting warme lucht langs de korrels te laten stromen.

Tussen de vochtige korrels en de warme lucht vindt een uitwisseling van water en

warrnte plaats. Door de droger te laten vibreren, bewegen de korrels zich in horizon

tale richting naar het einde van de droger. Het vibreren en de verticale luchtstroom

zorgen ervoor, dat het bed van korrels fluidiseert. Het bed gedraagt zich als een

9



10 Inleiding

vloeistof en heeft de eigenschappen van een vloeistof. Het fluidiseren zorgt voor een

betere wannte/wateroverdracht. Het vibreren zorgt ook voor het opbreken van klon~

ten nat produkt. Dit is een specifiek voordeel van vibro-fluidbeddroger. Andere

voordelen ten opzichte van een standaard fluidbeddroger zijn de goede regelbaarheid

van de verblijftijd van de korrels en de lagere luchtstroomsnelheid die nodig is voor

de fluidisatie.

De korrels die de droger verlaten, dienen een produktvochtigheid te bezitten die

ligt onder een gestelde maximumgrens. De produktvochtigheid van iedere korrel

dient lager te zijn dan deze maximumgrens. Door grote variaties in de eindprodukt

vochtigheid is het noodzakelijk om de procesingangen van droger zo in te stellen, dat

de gemiddelde produktvochtigheid van de korrels ruim onder de maximumgrens ligt.

De variaties worden veroorzaakt door veranderingen in de produktvochtigheid van

het te drogen produkt en schommelingen in de omgevingstemperatuur. Door de

variaties van de produktvochtigheid van het gedroogde produkt te verkleinen, kan de

gemiddelde eindproduktvochtigheid worden verhoogd. Dit bespaart energie en geld.

Door de procesingangen van de droger met een regelaar aan te sturen, kunnen de

variaties in de produktvochtigheid worden verkleind. De regelaar koppelt de gemeten

eindproduktvochtigheid terug naar de regelingangen en zorgt voor een zo constant

mogelijk vochtgehalte van de korrels.

Voordat een regelaar ontworpen kan worden, dient een model van de droger

beschikbaar te zijn. Het doel van dit onderzoek is de identificatie van de vibro-fluid

beddroger ten behoeve van het ontwerp van een regelaar. Voordat de droger kan

worden gei'dentificeerd, moet een methode worden gezocht om de produktvochtig

heid on-line te bepalen. De produktvochtigheidsmeting is gebaseerd op de Sira

methode [6]. De methode geeft een verband tussen de on-line meetbare produkttem

peratuur en de produktvochtigheid.

De vibro-fluidbeddroger wordt beschreven door een grijs model. De dynamica van

de droger is niet afgeleid uit fysische wetten, maar uit het gedrag tussen de in- en

uitgangen.

De identificatiemethode toegepast op de vibro-fluidbeddroger is gebaseerd op de

in [1] beschreven methode. De methode schat de impulsresponsies en optimaliseert

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



Inleiding 11

deze met behulp van een uitgangsfoutcriterium. Het model dat voIgt uit de identifica

tie is een lineair, tijdinvariant en discreet model. Om de vibro-fluidbeddroger correct

te identificeren is het nodig om a-priori informatie te verzamelen over de procesdyna

mica. Deze informatie wordt gebruikt om te bestuderen in welk gebied het mogelijk

is de vibro-fluidbeddroger te beschrijven met behulp van een lineair, tijdinvariant en

discreet model.

Tijdens de eerste stap van de identificatiemethode wordt informatie verzameld

over het gedrag van de vibro-fluidbeddroger; het voorbereidend onderzoek. De vibro

fluidbeddroger staat opgesteld in een proeffabriek. In de proeffabriek is het mogelijk

om de verschillende procesingangen over een groot bereik aan te sturen, omdat er

geen continu produktieproces aanwezig is. Om het gedrag van de vibro-fluidbeddro

ger te bestuderen, worden de procesingangen met trapvormige signalen aangestuurd.

De tweede stap van de identificatiemethode is de modelschatting. In de eerste stap

van de modelschatting wordt de impulsresponsie geschat met behulp van een eindig

impulsresponsiemodel. In de verdere stappen wordt de orde van het model terugge

bracht. De orde wordt verlaagd door een impulsparameter te bepalen aan de hand van

een beperkt aantal voorgaande impulsparameters. Een voordeel van de gebruikte

modellen is, dat bijna geen structurele kennis nodig is om de modellen toe te passen.

In de laatste stap van de modelschatting wordt het model herschreven naar een state

space beschrijving.

In de laatste stap van de identificatiemethode wordt het model gevalideerd. Voor

de validatie wordt het foutsignaal getest op dynamica, die niet door het model wordt

verklaard. Het model is ook gevalideerd aan de hand van de grootte van de gemaakte

fout tussen het geschatte en het werkelijke uitgangssignaal van een apart validatie

experiment.

1995 Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger



2. On-line produktvochtmeting

De produktvochtigheid wordt normaal gesproken off-line gemeten. Er wordt een

sample van het gedroogde produkt genomen, dat wordt gewogen en vervolgens

drooggestookt en opnieuw gewogen. Het verschil in massa geeft de hoeveelheid

water aan, dat in het produkt aanwezig was. Voor de identificatie is het niet mogelijk

omgedurende enkele uren elke minuut een sample te nemen. Er is door F.Peeters [4]

en C.Nelen [5] gezocht naar een on-line methode. Een geschikte methode voor het

meten van de produktvochtigheid van zwarte korrels polycarbonaat is de Sira-metho

de [6].

De on-line methode meet de produktvochtigheid indirect via de produkttempera

tuur en de natte-boltemperatuur. De methode wordt aan het einde van dit hoofdstuk

behandeld. Eerst wordt ingegaan op de droogeigenschappen van een luchtlwater

dampmengsel. Vervolgens worden de fysische relaties die gelden voor een lucht-

13



14 On-line produktvochtmeting

Iwaterdampmengsel toegepast op een nat produkt in lucht. Met behulp van deze

relaties wordt het traject gevolgd, dat een te drogen produkt voIgt. Uit een voorbeeld

blijkt, dat er bij benadering een verband is tussen de produktvochtigheid en het

verschil tussen de produkt- en natte-boltemperatuur. Tenslotte wordt het experiment

besproken, dat het verband bepaalt tussen de produktvochtigheid en het verschil

tussen produkt- en natte-boltemperatuur.

2.1 DROGEN LUCHTIWATERMENGSEL

De fysische eigenschappen van gassen wordt beschreven door de ideale wet voor

gassen. Moleculen bewegen vrij door de ruimte. Door deze bewegingen ontstaat de

temperatuur T van een gas. Ais er zich N moleculen in een afgesloten volume V

bevinden, dan oefenen de deeltjes door hun botsingen een drukp uit. Met de konstan

te van Boltzmann geldt samenhang (2.1) tussen de verschillende variabelen:

N
P = -·k·T

V

P • druk [:' ]

N = aantal moleculen (2.1)

V = volume [m J 1

k • konstante van Boltzman [ ~ ]

T = temperatuur [K]

Ais in een vat verschillende sootten moleculen voorkomen, dan oefent een ieder

naar gelang hun aantal N een eigen partiele druk uit. De totale of absolute druk is de

som van de partiele drukken van de afzonderlijke sooTten moleculen.

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



On-line produktvochtmeting 15

PaM • LP,

PaM • absolute druk [:, ] (2.2)

P, • parti!le druk [:' ]

Fonnule (2.2) staat bekend als de Wet van Dalton van de additiviteit der partiele

drukken [12]. Bij een luchtdrukpub.< van 1013 mbar en een temperatuur van ooe is de

partiele druk van droge lucht P, gelijk aan 1000 mbar en een partiele druk van water

damp P.. gelijk 13 mbar.

De concentratie waterstofmoleculen kan niet willekeurig toenemen, maar is tot

een maximumwaarde begrenst; de verzadigingswaarde. Wanneer de verzadigings

waarde P..o wordt bereikt, valt de waterdamp in druppels uit elkaar. De temperatuur

waarbij deze condensatie optreedt, noemt men dauwpuntstemperatuur Td• De verza

digingsdampdruk P..o als functie van de temperatuur is in figuur 2.1 weergeven.

P [N/m'l

40% rclalieve verzadiging

60% rclalieve verzadiging

wldcrdamp :
,

I 100% relalieve verzadiging
ijs! water I

I punt 2 I

_1 ~/ 80% rclalieve verzadiging

I i:
I . ,

I /
I punt 3 /

i ~ //
I /
. /" I

Pwl --+-----------~ ~ -- -- --~ PlUlt I
I //, '

..!-

Figuur 2.1 Vereenvoudigde weergave van de waterdampdrukcurve

1995 Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger



16 On-line produktvochtmeting

De waterdampdrukcurve geeft de relatie weer tussen de temperatuur en druk van

waterdamp in vaste, vloeibare en gasvormige toestand. In punt 1 van figuur 2.1

oefent de waterdamp een partiele druk PwJ uit en heeft de waterdamp een temperatuur

van TJ. Wanneer de partiele drukpwJ bij een gelijkblijvende temperatuur wordt

verhoogd tot de verzadigingsdampdruk Pwo wordt punt 2 bereikt en gaat de water

damp condenseren. Wanneer de temperatuur TJ bij een gelijkblijvende partiele druk

PJ wordt verlaagd, dan condenseert de waterdamp wanneer het punt 3 bereikt.

2.1.1 Drogingsproces lucht/watermengsel

Wanneer een waterdruppel in met waterdamp onverzadigde lucht wordt gebracht,

zal de druppel verdampen. Wanneer de druppel aanvankelijk dezelfde temperatuur

als de lucht heeft, zal de verdampingswarmte eerst aan de druppel worden onttrok

ken, zodat deze afkoelt. Door het ontstane temperatuurverschil tussen lucht en drup

pel ontstaat cr een warmtestroom vanuit de lucht naar de druppel. De waterdruppel

heeft een temperatuur die gelijk is aan de natte-boltemperatuur. Het verdampen van

water naar de lucht gebeurt via diffusie, als gevolg van het verschil tussen water

dampconcentratie aan het oppervlak en de waterdampconcentratie in de lucht. In de

evenwichtsituatie is de warmtestroom in evenwicht met de waterstroom en ontstaan

de vergelijkingen voor de natte-bollijnen. Deze zijn in figuur 2.2 weergeven.

Wanneer de adiabatische koellijnen eveneens in figuur 2.2 worden weergeven,

zullen deze voor de meeste waterdampsystemen samen vallen met de natte-bollijnen

[13]. De adiabatische koellijnen worden normaal gesproken uitgezet t.o.v. de absolu

te vochtigheid en niet t.o.v. de partieIe druk. In de volgende subparagraafworden de

definities gegeven van verschillende vochtgrootheden. Met behulp van deze groothe

den is het mogelijk om de grafiek om te zetten van partiele druk naar absolute voch

tigheid. Wanneer de grafiek wordt omgezet, wordt de relatieve verzadiging gelijk aan

de relatieve absolute vochtigheid en niet aan de relatieve vochtigheid, zoals dat nu

het geval is.

Identificatie van een vibro-fluidbeddroger 1995



On-line produktvochtmeting

P [N/m2
]

100% relatieve verzadiging

17

400e natte-bollijn1-

80"10 relatieve verzadiging

60% relatieve verzadiging

40% relatieve verzadiging

600 e natte-bollijn

sooe natte-bollijn

Figuur 2.2

40 SO 60

Vereenvoudigde weergave van de natte-bol/ijnen in de waterdampdrukcurve

2.1.2 Definitie vochtgrootheden

Er volgen nu verschillende definities voor het beschrijven van vochtigheden van

een lucht/waterdampmengels [3]. De absolute vochtigheid His gedefinieerd als de

massa water per eenheid massa droge lucht, zie formule (2.3).

1995 Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger
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H = _F_._M_-w = P" ._M_" = P" M"

I - F ~ PI ~ PaAs - P... ~

H = absolute vochtigheid [ kg water ]
kg drage lucht

F • mol fractie waterdamp

MI • mol massa lucht [ kg ]
mol

M... = mol massa waterdamp [ kg 1
mol

p, • partiel. druk luchl [:, ]

P. • partiel. druk waterdamp [:' ]

On-line produktvochtmeting

(2.3)

Een andere manier om de vochtigheid weer te geven, is de relatieve absolute

vochtigheid RA V. Deze grootheid is gedefinieerd als de verhouding tussen H en de

waarde van H als de lucht verzadigd is met waterdamp H.,., oftewel de absolute voch

tigheid bij p/:

P"

RAV = relatieve absolute vochtigheid

(2.4)

De meer gebruikte relatieve vochtigheid is gedefinieerd volgens forrnule (2.5).

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



On-line produktvochtmeting

RV c Pw

o
Pw

RV a relatieve vochtigheid

19

(2.5)

De relatieve absolute vochtigheid RA V komt overeen met de relatieve vochtigheid

RV, indien de absolute drukpabs veeI groter is dan de partieIe drukp...

Nu de relaties en definities van de externe condities van de luchttemperatuur en

luchtvochtigheid naar voren zijn gekomen, wordt verder in gegaan op de eigenschap

pen van het te drogen produkt.

2.2 DROGEN PRODUKT/WATERMENGSEL

Het vocht dat een nat produkt bezit heeft een bepaalde dampdruk afhankelijk van

de temperatuur, het soort vocht en het soort produkt. Een nat produkt dat wordt

blootgesteld aan een continue hoeveelheid verse lucht verliest zijn vocht, totdat de

dampdruk gelijk is aan de partiele druk van het vocht in de lucht. Het produkt en de

lucht zijn in evenwicht. De hoeveelheid vocht in het produkt is gelijk aan de even

wichtsvochthoeveelheid. Ais het produkt langer aan de lucht wordt blootgesteld, zal

de hoeveelheid vocht niet afnemen. De hoeveelheid vocht neemt alleen afbij een

lagere luchtvochtigheid. Vloeistoffen bezitten net als lucht een verzadigingsconcen

tratie voer water en vertonen dan ook eenzelfde fysisch gedrag als waterdamp in

lucht. Voor elk produkt is echter de vorm van de verzadigingscurve verschillend.

Produkten kunnen worden onderverdeeld in drie klassen: poreuze, quasi-poreuze

en niet poreuze produkten [11]. Poreuze produkten bezitten naast oppervlaktevocht

ook intern vocht. Quasi-poreuze produkten kunnen intern vocht opnemen in de gaten

van de structuur, zoals bijvoorbeeld zand. Niet poreuze produkten bezitten aIleen

oppervlaktevocht. Polycarbonaat is een poreus produkt.

1995 Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger



20 On-line produktvochtmeting

Ais gevolg van de warmte-overdracht van lucht naar een poreus produkt ontstaat

er een temperatuurgradient in het produkt, terwijl het vocht aan de oppervlakte

verdampt. Dit zorgt er voor dat intern vocht zich naar het oppervlakte verplaatst. Het

vocht verplaatst zich voornamelijk via diffusie.

Produkten kunnen in volume afnemen wanneer ze worden gedroogd, daarom

wordt de produktvochtigheid bij voorkeur uitgedrukt in de hoeveelheid water ten

opzichte van het droge produktgewicht en niet in de hoeveelheid water per volume

[11 ].

W

I - W

X t inh d [
kg water ]= wa er ou

P kg droog produkt

W = relatieve hoeveelheid water

(2.6)

Deze grootheid komt overeen met de absolute vochtigheid van een waterdamp/lucht

mengsel. De produktvochtigheid wordt vaak volgens fonnule (2.7) in procenten

uitgedrukt. Deze notatie wordt in de volgende hoofdstukken gebruikt om de vochtig

heid van het produkt uit te drukken.

M = X·IOO
P P

(2.7)

~ = produktvochtigheid [%]

2.2.1 Drogingsproces produkt/watermengsel

Het drogingsproces van een produkt kan in drie delen worden opgesplitst [6].

Deze opsplitsing wordt gemaakt door de produkttemperatuur te vergelijken met de

natte-boltemperatuur. Wanneer nat produkt wordt gedroogd, stijgt de produkttempe

ratuur tot de natte-boltemperatuur, dit is fase 1. Het produkt blijft deze temperatuur

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



On-line produktvochtmeting 21

fase3

----~-~._-------------------

behouden zolang er oppervlaktevocht aanwezig is, dit is fase 2. Tijdens deze fase

neemt de produktvochtigheid constant af. Wanneer al het oppervlaktevocht verdwe

nen is, zal de produkttemperatuur stijgen tot de temperatuur van droge lucht, fase 3.

De verschillende fasen zijn in figuur 2.3 grafisch weergegeven.

I
I I

~ Tdrogeluch ----i------- - - ------ - -i ---- -- --------:::o-~----
~ I I

~ I I

i :
OJ I

~ I

1.T
n

•
Mol Vl-----

, fase I I fase 2

l----1:-----------'--------------tijd [s]
T < T I
produkt natte-hol I

I

oppervlaktevocht aanwezig I geen oppervlaktevocht aanwezig
I

Figuur2.3 Vereenvoudigde weergave van het temperatuurverloop tijdens het drogingsproces

Het temperatuurverloop van fase 3 zal worden gebruikt om de produktvochtigheid te

bepalen, dit wordt behandeld in de volgende subparagraaf.

2.2.2 Bepalen van de produktvochtigheid

Het bepalen van de produktvochtigheid is gebaseerd op de Sira-methode [6]. In

deze subparagraafwordt ingegaan op de methode en de toegepaste benadering. De

produktvochtigheid wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen produkt- en

natte-boltemperatuur. Dit betekent dat de produktvochtigheid aIleen kan worden

bepaald, als de produkttemperatuur zich in fase 3 bevindt; het oppervlaktevocht is
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verdwenen.

Het water aan de grenslaag van het produkt geclraagt zicht niet exact hetzeIfde als

water in Iucht. Hierdoor ontstaat er een afwijking tussen de waterdampdrukcurve en

de verzadigingscurve van het produkt. Dit wordt veroorzaakt, doordat verandering

van de produkttemperatuur de warmte-overdrachtcoefficient wijzigt.

Stel dat een produkt een temperatuur heeft die geIijk is aan de natte-boltempera

tuur bijvoorbeeld 40°C; dit is punt B in figuur 2.4. Het drogingsproces bevindt zich

in rase 2 van figuur 2.3. De temperatuur van de droge Iucht bedraagt 80°C. Dit is de

temperatuur die het produkt aan het eind van het droogproces zal bereiken, zie figuur

2.3. De produkt- en Iuchttemperatuur definieren punt A in figuur 2.4.

P [N/m']

-~ 100% relatieve verzadiging

-~ 80% relaticve verzadiging

-~ 600/0 relaticvc verzadiging

-~ so °C natte-bollijn

-.. 10% relatievc verzadiging

p~t A -:Jlo, 40 °C natte-bollijn

40 SO 60 70 80 T [0C]

Figuur 2.4 Vereenvoudigde weergave van de waterdampdrukcurve van het produkt

Vit figuur 2.4 voIgt dat de relatieve vochtigheid van de droge Iucht gelijk is aan

10%. Zolang oppervIaktevocht bij het produkt aanwezig is, is de relatieve vochtig

heid van het produkt geIijk aan 100% bij een temperatuur van 40°C, dit komt over

een met punt B. Wanneer het oppervIaktevocht verdwenen is, stijgt de produkttempe-
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ratuur en beweegt het drogingsproces zich van punt B naar punt A en komt bijvoor

beeld bij punt C aan. In punt C is de relatieve verzadiging geIijk aan 60% bij een

produkttemperatuur van 48°C. Het verschil tussen de produkt- en natte-boltempera

tuur is gelijk aan 8°C.

Een nat produkt met een natte-boltemperatuur van 50°C, punt B' in figuur 2.4,

wordt ook gedroogd. Wanneer de produkttemperatuur stijgt naar 58 °C, punt C' in

figuur 2.4, is verschil tussen de produkt- en de natte-boltemperatuur eveneens 8°C.

De relatieve verzadiging is echter 80%. In figuur 2.5 staat het verband tussen de

relatieve verzadiging en de produktvochtigheid afgebeeld. Vit het verband voIgt dat

punt C' dezelfde produktvochtigheid heeft als punt C.

Het verband tussen de produktvochtigheid en de relatieve verzadiging is voor elk

produkt verschiIlend. De curve heeft ook hysterese voor drogen en bevochtigen. Hier

wordt aIleen gebruik gemaakt van de droogcurve. In figuur 2.5 staan de droogcurven

voor twee produkttemperaturen weergegeven.

~ 20-10 T

i
o

stijgende produkttemperatuur

~Io 80% 100-10

relatieve verzadiging produkt

Figuur 2.5 Vereenvoudigde weergave isothermcurve van verzadiging t. o. v. de produktvochtig
heid

Bij het evenveel verhogen van de produkt- en natte-boltemperatuur zijn er twee

tegenovergestelde werkingen. Als eerste neemt de relatieve verzadiging toe door de

verandering van de warmte-overdrachtcoefficient, zie figuur 2.4. Ais tweede neemt

de produktvochtigheid af, doordat de isotherm van figuur 2.5 daalt bij een hogere

temperatuur. Wanneer beide werkingen in grootte gelijk zijn kan het verschil tussen
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produkt- en natte-boltemperatuur worden gebruikt om de produktvochtigheid te

bepalen. Beide temperaturen zijn eenvoudig on-line te meten, zodat de produktvoch

tigheid on-line kan worden gemeten.

2.2.3 Produktvochtmeting

De relatie tussen het verschil van produkt- en natte-boltemperatuur en de produkt

vochtigheid dient experimenteel te worden vastgesteld. In bijlage I experiment A,

produktvochtmeting is het volledige experiment beschreven. De metingen zijn uitge

voerd bij drie verschillende natte-boltemperaturen. Dit is gedaan om te bestuderen of

de benadering, beschreven in subparagraaf2.2.2, is toegestaan. Vit het experiment

voIgt, dat een lineair verband het beste de relatie tussen het verschil van produkt- en

natte-boltemperatuur en de produktvochtigheid beschrijft. Als verbanden zijn gepro

beerd een lineair, exponentieel, macht en logaritmisch verband. Het lineaire verband

van formule (2.8) geldt voor een verschiltemperatuur van 14.7 °C tot en met 50.2 °C

en heeft een bereik van 0,19% tot en met 0,35%.

~,1_ ~ 0,4172 - 4,602'1O-J '(TJ'O - T".,)

M = geschatte produktvochtigheid m.b.v. een lineair verband [%]
p,l-

TJ'O • produkttemperatuur [oC]

T_ = natte-boltemperatuur [oC]

(2.8)

Het verband geldt voor verschillende luchttemperaturen. Het verband geldt niet als

de produkttemperatuurgradient erg klein is. De veranderingen in de produktvochtig

heid geven een te kleine verandering in de produkttemperatuur om deze te kunnen

onderscheiden van de meetonnauwkeurigheid. Het drogingsproces bevindt zich aan

het einde van fase 3 in figuur 2.3.

De correlatiecoefficient (2.10) geeft aan hoe goed de lijn correleert met de meet

data. Om de correlatiecoefficient te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de covari-
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antie (2.9).

SI,Ic a covariantie tussen grootheid i en grootheid k

n = aantal meetpunten

XI = waarde van grootheid i

X
Ic

= waarde van grootheid k

25

(2.9)

(2.10)

rl,lc = correlatiecol:fficil:nt tussen grootheid i en grootheid k

De correlatiecoefficient kan voor een lineair verband worden herschreven naar

vergelijking (2.11).

r .2 =
1,1 (2.11)

De correlatiecoefficient in het kwadraat geeft aan in hoeverre de variantie van de

geschatte lijn de variantie van de meetdata verklaart. De standaarddeviatie is gedefi

nieerd volgens fonnule (2.12).
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std. c ~
/,1 ~~

stdi,I a standaarddeviatie tussen grootheid i en i

On-line produktvochtmeting

(2.12)

De correlatiecoefficient en de standaarddeviatie hebben de volgende waarde voor

het lineaire verband van vergelijking (2.8):

stdM M a 23,8'10-3

1'.,..... ,

rM M = 0,91
I,""'" I'

(2.13)

De correlatiecoefficient geeft aan dat het lineaire verband de variantie van de meet

punten goed verklaard. Met behulp van de standaarddeviatie kunnen twee lijnen met

een positieve en negatieve afstand van 23,8.10.3 ten opzichte van de geschatte lijn

worden getekend waarbinnen zich 67,8% van de meetpunten bevinden. De meetpun

ten bezitten een grote spreiding. Dit wordt veroorzaakt, doordat de meting is gedaan

bij verschillende luchttemperaturen.

In dit hoofdstuk is aan de hand van een lucht/watermengsel het drogingsproces

van een produkt/watermengsel behandeld. Het drogingsproces heeft twee tegenover

gestelde werkingen voor produkten met verschillende natte-boltemperaturen. Bij een

hogere temperatuur neemt de verzadiging toe en neemt de produktvochtigheid af. De

grootte van beide werkingen zijn ongeveer even groot. Dit geeft de mogelijkheid om

met behulp van het verschil tussen produkt- en natte-boltemperatuur de produktvoch

tigheid on-line te bepalen. Het verband is experimenteel vastgesteld. Het verband

wordt in de volgende hoofdstukken gebruikt om de produktvochtigheid te bepalen.
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3. Voorbereidend onderzoek

Het model dat het gedrag van de vibro-fluidbeddroger beschrijft, is een grijs

model. De overdracht tussen de in- en uitgangen wordt bij dit model niet afgeleid aan

de hand van fysische wetten. De reden hiervan is dat het model zeer complex wordt,

wanneer het proces met behulp van deze wetten nauwkeurig wordt beschreven.

Om het grijze model juist te schatten dient eerst voldoende theoretische en prakti

sche kennis te worden verzameld om het proces juist te identificeren. Om deze reden

is het model niet zwart, maar grijs. Het verzamelen van informatie is de voorberei

dende fase van de identificatie. Van belang is dat de juiste procesin- en uitgangen

worden gekozen als regelingangen. De ingangen voor de identificatie zijn gelijk aan

de regelingangen van de uiteindelijke regelaar. Uit de voorbereidende metingen voIgt

ook het bereik waarover de ingangen de uitgangen lineair bei"nvloeden. De niet

lineariteit van de overdracht heeft een grote invloed op de modelschatting. De schat

ting van het model is gebaseerd op lineaire optimaliseringstechnieken.
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In dit hoofdstuk wordt als eerste de droger beschreven. Hiema wordt een deel van

de dynamica van het fluidbed afgeleid. Deze informatie wordt gebruikt om het

gedrag van het fluidbed te verklaren. Het gedrag wordt belnvloed door de procesin

gangen te varieren. De procesingangen die het gedrag van het fluidbed het best be

invloeden worden gekozen als ingangen voor de identificatie.

3.1 BESCHRIJVING VIBRO-FLUIDBEDDROGER

De vibro-fluidbeddroger wordt in de industrie gebruikt voor het drogen van

korrels en poeder. In de droger bevindt zich een geperforeerde plaat, waarop de

korrels rusten. Door de geperforeerde plaat wordt warme lucht geblazen. De haaks op

het produkt stromende lucht droogt het produkt. In figuur 3.1 is de droger vereenvou

digd weergeven. In bijlage VIII instrumentatie diagram staat het volledige

instrumentatie-diagram, met daarin aangegeven de plaats van de PT-100 elementen.

vibrator

voorraadbak

verwarming

cycloon filter •

r.".l{iV[~.""i
! elevator

m~er ,~ ~
fluidbed I 0 ~ 0 I I yl opvangbak

I \, ••••, "'. :""'': schroer

''''''~''~ rJv1 ~ ..~ .. ~ ..;..: ~I~ ~
filter L+---+J

~
-

lillI' ~'" 11.,.t ...;
, -~

filter ••II••U.. Afvoerstroom
••••••• Wanne-Iuchtsb'oom
""""""" Koude-Iuchtstroom

Produktsb'oom

Figuur 3.1 Vereenvoudigde weergave van droger en de lucht- en produktstroom
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In figuur 3.1 staan twee stromen aangegeven: de luchtstroom en de pro

duktstroom. De gefilterde buitenlucht wordt door de verwanning in temperatuur

verhoogd. De warme lucht wordt horizontaal de droger in geblazen en gaat verticaal

door de produktstroom. Aan het einde van het bed wordt het produkt gekoeld met

koude lucht, vervolgens worden de korrels in de praktijk meestal opgeslagen in

plastic-zakken. Door de korre1s te koelen wordt voorkomen dat de plastic-zakken

smelten. De koude lucht wordt samen met de wanne lucht afgezogen, waarna de

meegezogen korrels van de lucht worden gescheiden in de cyc1oon. De lucht wordt

gefilterd en naar buiten gebracht.

Het vochtige produkt wordt door middel van een twinschroef naar de droger

getransporteerd. Door de luchtstroom en het laten vibreren van de droger gaan de

korrels zich als een vloeistof gedragen. In de droger vormt zich een fluidbed van

korrels. Aan het einde van de droger is een schot aangebracht. Dit schot zorgt voor

een minimumbedhoogte. Het gedroogde produkt wordt door middel van een trans

portschroef en elevator naar de opvangbak gebracht.

De verwanning heeft als ingangen de luchttoevoer en de gastoevoer. De gastoe

voer staat vast ingesteld. De uitgang is de luchttemperatuur. De verwanning wordt

geregeld door een PI-regelaar. De instellingen van deze regelaar zijn geoptimaliseerd

door F.Peeters [4]. De verwarrning is ge"identificeerd als een 2c-orde proces. De

verwarming heeft een niet-lineair gedrag, dit wordt veroorzaakt door het lage bereik

waarin de verwarming wordt gebruikt. De verwanning heeft een vermogenscapaciteit

van 100 kW. Om de luchttemperatuur te verwannen tot 70 °C is een vermogen van

18 kW nodig. De verwanning heeft een vermogen van 82 kW om de produkttempe

ratuur te verhogen en het ingangssignaal van de regelaar te volgen. Bij het verlagen

van de produkttemperatuur is de kans groot dat het proces na het wegnemen van de

18 kW zijn eigen procesvertraging voIgt. Deze vertraging is in de meeste gevallen

trager dan gewenst door de regelaar. Voor een snellere verlaging van de luchttempe

ratuur is een koeler nodig.

De procesuitgangen zijn de produktvochtigheid en de produkttemperatuur. Tijdens

de identificatie is de produktvochtigheid volgens vergelijking (2.8) gerelateerd aan de
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produkt- en natte-boltemperatuur. De produkttemperatuur wordt om deze reden niet

als aparte uitgang tijdens de identificatie meegenomen.

Mogelijke regelingangen zijn de wanne luchttemperatuur, de produkttoevoer

stroom, de schudfrequentie en de luchttoevoerstroom. De procesingangen worden

met de hand bediend met uitzondering van de ingang voor de luchttemperatuur. In de

volgende paragraaf wordt behandeld welke van deze ingangen het meest geschikt

zijn om het proces te identificeren.

De lucht- en produkttemperaturen worden gemeten met behulp van PT-IOO ele

menten. De signalen worden gelogd via het Genesis besturingssysteem. De meetreso

lutie van de temperatuur is 1/8 °C.

3.2 EIGENSCHAPPEN FLUIDBED

De eigcnschappen van het fluidbed bepalen de invloed van de ingangen op de

produktvochtigheid. Om deze invloed te bestuderen, wordt er gekeken naar de dyna

mica van het fluidbed. De dynamica van het fluidbed wordt beschreven door het

fluidbed in verschillende segmenten op te delen. In een segment zijn aIle condities

gelijk. Door de segmenten later aan elkaar te koppelen ontstaat de dynamica van het

fluidbed. Voor het kiezen van geschikte ingangen is het niet nodig om de dynamica

van het totale fluidbed te bepalen. Een segment verschaft voldoende informatie om

inzicht te verkrijgen in het gedrag van het fluidbed. In figuur 3.2 staat een segment

afgebeeld met zijn grootheden.

Figuur 3.2

l1~l,)'-AYI2,z)
T)i(x,y-Ayl2,z)

Segment van het fluidbed

- ~X,Y+AY/2,z)
Tp(x,y+Ay/2,z)
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Het drogen van de korrels in een segment gebeurt door uitwisseling van warmte

en water tussen lucht en korrels. In de z-richting stroomt een hoeveelheid lucht van

bepaalde vochtigheid en temperatuur het segment binnen en verlaat het segment een

lengte liz verder. Tijdens het drogingsproces stijgt de luchtvochtigheid. In de y

richting stroomt een hoeveelheid produkt van bepaalde vochtigheid en temperatuur

het segment binnen en verlaat het segment een lengte liy verder. De produktvochtig

heid van de korrels daalt tijdens het drogingsproces. Voor het segment kan een

massabalans (3.1) worden opgesteld van de waterrnassa opgeslagen in het produkt.

De hoeveelheid water in het segment is gelijk aan het verschil tussen de hoeveelheid

water, dat het segment in- en uitstroomt minus de hoeveelheid water die de lucht uit

het segment opneemt. Dit laatste wordt aangegeven met de grootheid R. De groot

heid R geeft aan hoeveel kg water per kg droog produkt per seconde door de lucht

wordt opgenomen.

liwater segment c

liwater produkttoevoer - liwater produktafvoer - liwater luchtopname

aM
P ( l-e )lixliyliZ-P =

P at
G;lixliz~(x,y-!:J.y/2,z) - G;lixliz~(x,y.!:J.y/2,z) - Rpp(1-e)lixliyliz

e

P, • soortelijke massa produkt [:~ ]

't 't [volume lucht]
a poroSI el

totale volume

G; c produkttoevoerstroom [~]
m 2·s

R = droogsnelheid [ kg water 1
kg droogprodukt· S

Dit kan worden herschreven naar de volgende differentiaal vergelijking (3.2).

(3.1)
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met
(3.2)

vp c produktsnelheid [ : 1

De hoeveelheid produkt die door de dwarsdoorsnede van de droger stroomt, wordt

berekend met behulp van formule (3.3).

Gp = ppbhvp(l-€)

Gp c produkttoevoer [ k; 1
b = breedtevan het bed [m]

h = hoogte van het bed [m]

(3.3)

De produktstroom in een segment kan worden gemodelleerd volgens het plug

flow model met daarop gesuperponeerd een laterale terugwaartse menging [9]. De

laterale terugwaartse menging wordt veroorzaakt door de wrijving van het fluidbed

met de wanden van de droger. Het model heeft de vorm van vergelijking (3.4). De

vergelijking voor de laterale terugwaartse menging is experimenteel vastgesteld door

Kavetskii [8]. De variabelen om de concentratie korrels te regelen zijn produktsne1

heid vp en schudfrequentiehchud'

Vergelijking (3.4) is in figuur 3.3 grafisch weergeven. De verandering van de

concentratie korrels in een segment is gelijk aan de korrels, die volgens plug flow het

segment uitstromen en de korrels die door de laterale terugwaartse menging het

segment terug instromen.
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met

ac ~ D rfC _ v ac
at ay2 Pay

(
2) 2.2

D = 2.1.10-5 a~$drud

C • concentratie korrels [:~ ]

D • lalerale-terugwaartse-mengingscol!fficil!nt [ ~ , ]

asclnul a schudamplitude [m]

fsc/rud = schudfrequentie [Hz]

. . [m]g • gravltatle-constante ;;-

(3.4)

laterale terugwaartse menging

plug flow

laterale terugwaartse menging

---~

y-richting

Figuur3.3 Grafische weergave van de concentratie verandering in een segment
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De korrels worden hoofdzakelijk gemengd vanuit het midden van de droger naar

de wanden van de droger [10]. In de literatuur is vergelijking (3.5) voor de mengsnel

heid gevonden. Deze mengsnelheid is experimenteel vastgesteld door Kavetskii [8].

M a mengsnelheid [ kg ]
m2s

d = korreldiameter [m]

(3.5)

Vit vergelijking (3.5) blijkt de grote invloed van de schudfrequentie en de bed

hoogte op het mengen van het bed. Een hogere mengsnelheid wordt verkregen door

een lagere bedhoogte of een hogere schudfrequentie. Een hogere mengsnelheid zorgt

voor een verlaging van de weerstand van de warmte/wateroverdracht tussen lucht en

produkt, hierdoor daalt de produktvochtigheid.

De mengsnelheid blijkt sterk afhankelijk te zijn van de plaats van de luchttoe

voeringang. De luchttoevoer bepaalt de manier waarop de Iuchtbellen door het bed

gaan en de grootte van de luchtbellen. De luchtbellen bepalen mede de weg die de

korreIs volgen. De luchttoevoerplaats kan vergelijking (3.5) met een factor 10 be

invloeden.

3.3 KIEZEN VAN REGELINGANGEN

Om het proces juist te identificeren, worden de meest geschikte ingangen gekozen.

Een gekozen procesingang moet zo goed mogelijk aan de volgende eisen voldoen:

• de regelingang moet verstoringen kunnen compenseren in het arnplitude- en

frequentie bereik van de uitgang;

• de regelingang moet een ander effect op de uitgang hebben, als de andere gekozen

mgangen;

• de overdracht van ingang naar uitgang moet lineair zijn;
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• de looptijden moeten zo klein mogelijk zijn;

• de gevoeligheid van de overdracht moet geschikt zijn om de uitgang juist te

kunnen bernvloeden;

• de regelingang moet betrouwbaar zijn.

35

De invloed van de verschillende procesingangen op de produktvochtigheid wordt

in de volgende subparagraafbehandeld. Daarna wordt berekend hoe niet-lineair deze

invloed is.

3.3.1 Invloed procesingangen

Om een procesingang te kiezen die het meest aan bovenstaande eisen voldoet

wordt elke ingang aangestuurd met een trapvormig signaal. Met behulp van dit in

gangssignaal wordt naast eerder genoemde punten ook onderzocht of de standaardin

stellingen van de ingangenjuist zijn. De standaardinstellingen zijn op dit moment op

het gevoeI ingesteld. De schudfrequentie en de luchttoevoerstroom zijn zo ingesteld,

dat het bed goed fluidiseert. De produkttoevoer is ingesteld op een willekeurig

waarde, evenals de Iuchttemperatuur. Voor het trapvormige ingangssignaal geldt:

I

trap = alt",L [U(k-h lt..,) - U(k-(s+ 1+1) 'tit..,) - U(k-(2s+2+1)'t1t.,)

I~

U(J) = eenheidsstap op moment j

alt", = eenheidsstaparnplitude

trap = trapsignaal

'tIt'" = eenheidsstaptijdsduur

(3.6)

De eenheidsstaptijdsduur 'ttrap moet minimaal gelijk zijn aan de tijd die het sys

teem nodig heeft om zijn steady state waarde te bereiken. Voor de vibro-fluidbeddro

ger is dit 1 uur [5].
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Het amplitudebereik van de trap moet groter zijn als het bereik waarmee de uitein

delijke regeling de ingang zal aansturen. De waarde 4(s+ 1) geeft het aantal eenheids

stappen van de trap aan. Voor dit experiment is gekozen s=1. Het trapvonnig in

gangssignaal heeft voor de experimenten de vonn van de trap in figuur 3.4.

-~

tijd [uur]

Figuur 3.4 Trapvormig ingangssignaaJ

Mogelijke regelingangen zijn: luchttemperatuur, luchttoevoerstroom, schudfre

quentie en produkttoevoer. De luchttoevoerstroom bepaalt bij deze droger voor het

grootste deel de fluidisatie van het bed. Dit voIgt uit feit dat de term (aschudPschuJlg

kleiner is dan 1 [8]. Het verhogen van de luchttoevoerstroom boven de.stroom die

noodzakelijk is om het bed te fluidiseren, zorgt ervoor dat ook grotere korrels in het

bed flwdiseren. Door het schudden van de droger wordt de invloed van de luchttoe

voerstroom sterk verminderd [8]. De luchttoevoerstroom wordt om deze reden vast

ingesteld op 1200 kg/uur.

De overige procesingangen worden elk apart met het trapvonnige ingangssignaal

aangestuurd. In bijlage III experiment C, niet-lineariteit is het experiment in detail

beschreven. Voordat de produkttoevoeringang kan worden aangestuurd, moet het

verband tussen de twinschroefdraaifrequentie en de produktafvoer uit de voorraadbak

worden bepaald. De produktafvoer is naast de draaifrequentie ook afhankelijke van

de produkthoogte in de voorraadbak. Het experiment om dit verband te bepalen staat

in bijlage II experiment B, produktafvoer beschreven. Het verband van vergelijking

(3.7) tussen de produktafvoer GUil [g/min] en de twinschroefdraaifrequentie w

[omw/min] geldt als de voorraadbak minimaal halfvol is.
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GuJt = 14,1638'w - 51,6644

G .~·G
p 1000 uJt

Gu/I = produktafvoer uit de voorraadbak [~1

w = twinschroefdraaifrequentie [::]

37

(3.7)

De standaarddeviatie en de correlatiecoefficient van lijn (3.7) door de meetdata is

gelijk aan:

std6 G • 37,8.u· ..,

r6....G.. • 0,9984
(3.8)

Deze waarden laten zien dat de gcschatte lijn de meetpunten goed benaderd.

In tabel 3.1 staan de verschillende procesingangen met standaardinstelling en de

maximaal verwachte aansturing van de uiteindelijke regelaar. Vit het bereik en de

standaardinstelling voigt de grootte van de eenheidsstapamplitude, waarmee het

trapsignaal is opgebouwd.

Tabel3.1 Standaardinste/ling. maximumbereik en eenheidsstapamplitude van de procesin

gangen

eenheidsstapamplitude

Luchttempera-
...."'.. ;, ..,. .."" "

tuur

80

60-100

10

3,5

2-5

0,75

~~::/ }~

,.'{ t! 'J'\

Jkgluur]~

90

50-130

20
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De drie procesingangen zijn aangestuurd met een trapsignaal gebaseerd op gege

vens van tabeI3.!. De resultaten van de metingen zijn in de figuren 3.5 tim 3.7

weergegeven. In elke figuur van de produktvochtigheid staat een horizontale lijn bij

de waarde van 0,35%, dit is de maximurnwaarde waarvoor de omzetting van ver

schilttemperatuur naar produktvochtigheid geldt. Een verticale lijn in de figuren geeft

het moment aan, waarop de volgende stap aan de ingang wordt aangeboden. De

horizontale lijn per stap in de figuren van de produktvochtigheid geeft de gemiddelde

steady state waarde aan.

Ais gevoig van de experimentduur van 8 uur is elke trap gemeten over twee

dagen. Wisselingen in temperatuur en vochtigheid van lucht en produkt, over de

twee dagen, be"invloeden de meting. Oit is een reden waarom verschillende eindwaar

den worden bereikt bij gelijke instellingen van de procesingangen. Voor aile ingang

en geldt, dat de ruis op de uitgang mede wordt bepaald door de variatie van de pro

duktvochtigheid van het te drogen produkt. Om dit effect te verminderen worden de

korrels in de voorraadbak gemengd door de voorraadbak te schudden. De standaard

deviatie van de produktvochtigheid van het produkt in de voorraadbak is tijdens dit

experiment gelijk aan 0,52 met een gemiddelde produktvochtigheid van 7,1 %. Een

andere ruisbron is het samen kionten van nat produkt. Het natte produkt klont in het

begin van de droger samen. Door de droger te laten vibreren, worden de klonten

deels opgebroken. Het vibreren van de droger zorgt voor een meer stabiel en homo

geen bed.

Een verandering in de luchttemperatuur geeft een verandering in de droogsnel

heid. De luchttemperatuur kan echter niet op eike willekeurige waarde worden

ingesteld. Wanneer de luchttemperatuur te hoog wordt ingesteld kunnen de korrels

verweken, waardoor deze kleverig worden. Oit heeft tot gevolg dat de korrels klon

ten vormen, die de fluidisatie en de produktstroom benadelen. Voor het ingestelde

luchttemperatuurbereik is dit niet geobserveerd. De responsie op de varierende

luchttemperatuur staat in figuur 3.5.

Uit de responsie voigt dat het eerste deel van de responsie een erg grillig beeld

heeft. De oorzaak hiervan Jigt waarschijnlijk in het feit dat voor dit experiment
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nieuwe korrels zijn gebruik die zich anders gedragen als de reeds vaker nat gemaakte

korrels. De nieuwe korrels bezitten een coating die de korrel gladder maakt. Bij latere

experimenten heeft de produktvochtigheid een minder grillig beeld. De responsie is

vanaf70°C tot en met 100°C lineair, zie subparagraaf3.3.2. Voor luchttemperaturen

lager dan 70°C is de overdracht waarschijnlijk ook lineair, maar geldt de omzetting

van de verschiltemperatuur naar de produktvochtigheid niet.

Ingang: Luchtlemperatuur
110,---,---,-----;------,----,------,-------r---,

100

5
~ 80

i 70

60

500
L ---6.:-::0---1:!-20:---~18-=-0---=-24'-:-0---:3~OO,-------::3:!-60:----4~2-=-0----:-!.480

Tijd [minuten]

Ultgang prodUl<!VochtJgIle;d

0.20'::----6.:-::0---1:!-20::------:-:18:::-0--24'-:-0-----.;:3~00,-------::3~60::----4~2:::-0----:-:480

li]d (minuten]

Figuur 3.5 procesuitgang en het trapsignaa/ van de /uchttemperatuur

De volgende ingang die wordt gevarieerd, is de schudfrequentie. De responsie

staat in figuur 3.6. De horizontale component van de schudamplitude bernvloedt de

produktsnelheid en de laterale terugwaartse menging. De verticale component be

rnvloedt de menging van de korrels in het bed. Bij een verandering van de schudfre

quentie wordt verwacht dat de porositeit van het bed verandert, doordat gaten in het

bed beter worden opgevuld. Bij een verhoging van de schudfrequentie wordt het

fluidbed meer uniform, daalt de bedhoogte en neemt de porositeit af. Vit de meting

voIgt geen verandering van de porositeit.
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Door de hogere schudfrequentie wordt de laterale terugwaartse menging versterkt,

zie vergelijking (3.4). Tijdens de meting is een verhoging van de laterale terugwaart

se menging niet geobserveerd, zodat het model voor de produktstroom volledig plug

flow is, zie vergelijking (3.4). Vergelijking (3.3) van de produkttoevoer laat zien dat

in stationaire toestand de term h-vp'(l-e) constant is. Vit de meting voIgt dat de

bedhoogte evenals de luchttoevoerstroom bijna evenredig varieren met de schudfre

quentie bij een gelijkblijvend luchtdrukverschil over het bed. Dit leidt tot de conc1u

sie dat de weerstand van het bed lineair is met de bedhoogte. Dit geldt aIleen als de

porositeit van het bed zich niet wijzigt. Het gelijk blijven van de porositeit komt niet

overeen met de verwachting.

Ingang SCr.JdfrsquenllS
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Figuur 3.6 Procesuitgang en het trapsignaal van de schudfrequentie

Bij een gelijkblijvende porositeit geldt, dat de verhouding tussen de produktsnel

heid en de bedhoogte in stationaire toestand constant is, zie vergelijking (3.3). Een

hogere schudfrequentie zorgt voor een hogere mengsnelheid en zo voor een lagere

produktvochtigheid, zie vergelijking (3.5). Bij een hogere schudfrequentie neemt de

bedhoogte af. Deze lagere bedhoogte zorgt ervoor dat de vibraties beter door het bed
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heen dringen. Hierdoor wordt naast de hogere mengsnelheid ook de produktsnelheid

hoger. Dit laatste zorgt voor een hogere produktvochtigheid. Welke van deze invloe

den de overhand heeft, is afhankelijk van de schudfrequentie. Bij een lage bedhoogte

en een hoge schudfrequentie treedt nag een verschijnsel op. Het bed komt geheellos

van de schudplaat, hierdoor verlaagt of verdwijnt de warmte-overdracht via de

schudplaat.

Vit de meting voIgt dat de produktvochtigheid tot een schudfrequentie van 4,25

Hz toeneemt en daarna afneemt. Er is een optimumwaarde voor de schudfrequentie.

Door de grote aantrekkingskracht tussen de natte korrels is er een maximumschudfre

quentie waarvoor de produktsnelheid gelijk aan nul wordt. Deze schudfrequentie lag

bij de huidige standaardinstellingen bij 2,75 Hz.

Als laatste is de produkttoevoer gevarieerd. In figuur 3.7 staat de responsie.
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Figuur3.7 Procesuitgang en het trapsignaal van de produkttoevoer

Een hogere produkttoevoer zorgt voor een hogere produktvochtigheid. In de steady

state situatie moet de term h(l-e)/Gp constant zijn, zie vergelijking (3.3). Bij een

hogere produkttoevoer neemt de bedhoogte toe en/of de porositeit af. Dit zorgt
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volgens vergelijking (3.5) voor een lagere mengsnelheid en zo voor een hogere

produktvochtigheid. Dit veroorzaakt een niet-lineaire overdracht van de produkttoe

voer naar de produktvochtigheid. Bij een hogere produkttoevoer neemt de produkt

vochtigheid sterker toe, dan lineair wordt verwacht. De overdracht wordt over een

deelgebied gelineariseerd. Het gebied waarover gelineariseerd wordt, is gekozen van

60 kg/uur tot 100 kg/uur, zie subparagraaf3.3.2.

Vit de responsies van de figuren 3.5. tim 3.7 blijkt dat de luchttemperatuur en de

produkttoevoer de produktvochtigheid juist beYnvloeden. Voor de schudfrequentie is

er een optimumwaarde waarbij de produktvochtigheid het laagst is. De niet-lineariteit

van de overdrachten van ingang naar uitgang wordt in de volgende subparagraaf

afgeleid.

3.3.2 Niet-lineariteiten van de overdrachten

Om de niet-lineariteit van het overdrachten te bepalen, wordt door de gemiddelde

steady state eindwaarden van het uitgangssignaal een polynoom berekend. Om de

polynoom te berekenen, moeten de ingangssignalen en het uitgangssignaal worden

gecorrigeerd met de gemiddelde waarde en geschaald met de effectieve waarde. De

signalen worden gecorrigeerd en geschaald om de berekening numeriek stabieler te

maken. De schaling wordt uitgevoerd om de ingangen met elkaar te kunnen vergelij

ken. De effectieve waarde van een signaal is gelijk aan de standaarddeviatie van het

signaal. Voor het berekenen van de standaarddeviatie voor de schaling wordt er

gedeeld door n meetpunten in plaats van n-l.

std =,
1 II- L (xJ - X)
n J.O

(3.9)

std, - standaarddeviatie voor schaling

x = gemiddelde van x
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Met behulp van een polynoom kan de steady state niet-lineariteit van de over

dracht worden bekeken. Voor een lineaire overdracht geldt vergelijking (3.10).

43

y• • gecorrigeerde en geschaalde uitgang k

u, = gecorrigeerde en geschaalde ingang I

(3.10)

De werkelijke polynoom zal met aan deze gelijkheid voldoen, daarom wordt er

een hoge orde polynoom door de gemiddelde steady state waarden gepast. Hier is

gekozen voor een 2e'orde polynoom, zie vergelijking (3.11). De orde voigt uit het

aantal bruikbare trappen van de responsie op het trapvormige ingangssignaal. Het

aantal bruikbare trappen wordt onder andere beperkt door de maximumproduktvoch

tigheid van 0,35%.

(3.11)

ex, , P, = polynoomcoefficienten behorende bij ingang 1
I I

Elke eenheidsstap van de trap geeft een nieuwe vergelijking voor de overdracht

van ingang naar uitgang. AIle vergelijkingen van een ingang worden in een matrix

geplaatst. Dit geeft matrix vergelijking (3.12).

y.(m) u,(m)2 u,(m) _y.(m)2 exl,

y.(m+l) u,(m+ 1)2 u,(m+l) -y.(m+ 1)2 ex't

ex'o
y.(4(s+ 1» u,(4(s+ 1»2 u,(4(s+ 1» 1 -y.(4(s+ 1»2 PI, (3.12)

u,(m) • ingangssignaal trap 1 eenheidstap m

y.(m) a uitgangssignaal k met als ingang trap ~(m)
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(3.13)

Door middel van kleinste-kwadratenmethode worden de polynoomcoefficienten

berekend, die een beste fit geven door de gemiddelde steady state eindwaarden van

de verschillende overdrachten. Voor de kleinste-kwadratenoplossing geldt vergelij

king (3.13).

X m U·.l!

.l! = (UTU)-IUTX

Door coefficient 112 te vergelijken met III en P2 met 1 kan een uitspraak worden

gedaan over de niet-lineariteit van de overdracht.

De polynomen door de gemiddelde steady state waarden van de verschillende

overdrachten zijn in vergelijking (3.14) weergegeven en afgebeeld in figuur 3.8.

0.6174u.2 - 1.0055u\ + 0.3297 = 0.2877y: + Y.

-O.8922u2
2

+ 0.4814u1 + 0.5302 = 0.3620y.2 + Y
j

0.0541 uJ
2

+ 0.9487uJ - 0.2556 a O.2014Y1
2

+ Y.

U\ c ingang 1: luchttemperattuur [oC]

U2 m ingang 2: schudfrequentie [Hz]

UJ = ingang 3: produkttoevoer [ :;1
Y\ = uitgang I: produktvochtigheid [%]

(3.14)

De polynoom van de luchttemperatuuringang heeft een lineaire overdracht van

800 e tot 100oe. De schudfrequentie heeft een optimumwaarde en hierdoor een

duidelijk niet-lineaire overdracht. De polynoom van de produkttoevoer heeft een licht

kwadratische gedrag. De kromme van deze laatste ingang is gelineariseerd van 60

kg/uur tot 100 kg/uur.
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Figuur 3.8 Polynomen van de luchttemperatuur, schudfrequentie en de produkttoevoer

In tabel 3.2 staat cen samenvatting van de resultaten. De gevoeligheden zijn

berekend volgens fonnule (3.15).

s .
(3.15)

s ~ gevoeligheid

De statische versterkingen zijn volgens formule (3.16) berekend.

G ~ Ay
Au

G • statische versterking

(3.16)
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Tabel3.2

Voorbereidend onderzoek

Samenvatting resultaten van de responsies met een trapvormig ingangssignaal

Lineairdomein

Lineairbereik "" .

Gevoeligheid: :

Statische verster

king [%]

Ruiseigenschap

pen

Betrouwbaarheid

Luchttemperatuur

[Oe]
,

80-100

0.3172-0.2398

-1,2492

0,39

+

Schudfrequentie

" ,~z]

3,5-4,25

0,3053-0,3125

0,1218

0,96

+

Produkttoevoer '
, ,

60-100

0,2736-0,3129

0,2680

0,098

+

+

Op basis van tabeI3.2 worden de volgende standaardwaarden en domeinen voor

de regelingangen ingesteid. Het domein van de luchttemperatuur is vergroot naar

700 e tot 100ce. Vit de responsie voIgt dat de overdracht lineair is voor het bereik

van 700 e tot 100°C, echter door de limiet van 0,35% voor de produktvochtigheid is

de waarde van 70°C bij het berekenen van de polynoom niet meegenomen. De

schudfrequentie wordt vast ingesteld op 3,5 Hz in plaats van 4,25 Hz. Oit wordt

gedaan omdat de meting van de schudfrequentie is beinvloed door een mindere

fluidisatie, zie bijlage III experiment C, niet-lineariteit.

Tabel3.3 Nieuwe standaardwaarden en Iineaire domeinen

Luchttemperatuur . SC,hudfrequentie Produkttoevo~r
:' .' y ~~.:.-: ,...; , ;.,1..

, [0C] 1 ; ·[HzI '~ '$[kg/um] .., ,
.'

.,
~ ,,' '"

Lineairdomein , 70-100 - 60-100,

Standaardinstel- 85 3,5 80

ling .
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In dit hoofdstuk is aan de hand van de dynamica van een segment van het fluidbed

een inzicht verkregen in het gedrag van het fluidbed. Het gedrag van het fluidbed is

bestudeerd door de procesingangen van de vibro-fluidbeddroger aan te sturen met

trapvormige ingangssignalen. Met behulp van het verkregen inzicht is de responsie

op de ingangssignalen verklaard. De responsies geven een beeld over de juiste stan

daardinstellingen van de verschillende ingangen en de overdrachten van ingang naar

uitgang. Met behulp van de gemiddelde steady state waarden zijn de niet-lineariteiten

van de overdrachten berekend. Op basis van de geringe niet-lineariteit van de overd

rachten van luchttemperatuur en produkttoevoer naar produktvochtigheid zijn de

luchttemperatuur en produkttoevoer gekozen als regelingangen. De lineaire domei

nen van deze twee regelingangen staan in tabe13.3. Opvallend was de responsie van

het fluidbed op variaties van de schudfrequentie. Een verwachte verandering in de

porositeit trad niet op. De schudfrequentie wordt voor de identificatie constant ge

houden op 3,5 Hz.
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4. Identificatie vibro-fluidbeddroger

In dit hoofdstuk wordt de vibro-fluidbeddroger ge'identificeerd. De identificatie

methode is gebaseerd op de methode beschreven in [1]. Het grote voordeel van deze

methode is, dat het niet nodig is om de modelstmctuur van het MISO-model te

bepalen.

Paragraaf 4.1 gaat in op het ontwerp van de ingangssignalen voor de identificatie.

De ingangssignalen en de responsie hierop worden vervolgens bewerkt om de in-

vIoed van mis te verkleinen. Met behulp van de voorbewerkte signalen wordt in

paragraaf 4.2 het model van de vibro-fluidbeddroger geschat. De identificatiemetho

de schat de impulsresponsie van het proces en optimaliseert deze met behulp van een

uitgangsfoutcriterium. In subparagraaf 4.2.2 staat het resultaat van de modelschat

ting.
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Het model wordt in paragraaf 4.3 gevalideerd. Er zijn twee typen validatie toege

past. De eerste validatie geeft een objectief oordeel over de kwaliteit van het model.

De tweede validatie geeft een subjectief oordeel.

4.1 METING DYNAMICA DROGER

Om een goed model van de droger te schatten, is het nodig om aIle dynamica van

het model aan te stoten. Dit wordt gedaan door de regelingangen met een Pseudo

Random Binary Noise Sequence (PRBNS) signalen aan te sturen. In subparagraaf

4.1.1 wordt ingegaan op het ontwerp van de PRBNS-signalen. In subparagraaf 4.1.2

worden de signalen van de identificatie dataset bewerkt. Het voorbewerken van de

signalen resulteert in signalen, waarmee een kwalitatief beter model kan worden

geschat.

4.1.1 Ontwerp ingangssignalen voor identificatie

Ais ingangssignaal worden PRBNS-signalen gebruikt. Deze signalen hebben een

constant en vast signaalvermogen. De amplitude van een PRBNS-signaal is vast en

minimaal voor het vermogen. Vande PRBNS-signalen worden de lengte, pulsbreedte

en amplitude bepaald.

De duur van de PRBNS-signalen is gelijk gekozen aan 16 maal de grootste tijd

constante. Dit komt overeen met 4 uur voor een tijdconstante van 15 minuten [5]. De

duur is identiek aan de maximumexperimentduur. Het maximum wordt bepaald door

de grootte van de produktvoorraad.

De amplitude van de PRBNS-signalen is overeenkomstig aan de lineaire domei

nen van de regelingangen. Deze domeinen zijn tijdens het voorbereidend onderzoek

bepaald, zie tabel 3.3.

De pulsbreedte van de PRBNS-signalen dient gelijk te zijn aan 1/5 tot 1/10 maal

de snelste tijdconstante van het proces. Het vermogensspectrum van de PRBNS

signalen is bij deze pUlsbreedte constant voor aIle dynamica van het proces. De

snelste tijdconstante van de vibro-fluidbeddroger is geschat op 100 seconden [5]. Vit
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de responsies, gemeten met PRBNS-signalen, met een pulsbreedte van 12,5 en 45

seconden blijkt de grote invloed van het hoge ruisnivo [5]. Dit hoge ruisnivo be

invloedt de correlatie tussen in- en uitgang nadelig. De mis invloed kan worden

verminderd door de duur van het experiment te verlengen. De produktvoorraad

beperkt dit. Een andere optie is het vergroten van de pulsbreedte ofde pulshoogte.

De pulshoogte is reeds gelijk aan het maximum dat voIgt uit het lineairdomein Er is

gekozen voor een grotere pulsbreedte van 60 seconden. Dit geeft een klokfrequentie

van 1/60 Hz. Door het verlagen van de klokfrequentie van 5/100 naar 1/60 stijgt het

vermogen van de PRBNS-ingangssignalen voor lage frequenties. Dit geeft een betere

signaal/ruis-verhouding voor lage frequentie, ten koste van de signaal/ruisverhouding

voar hoge frequenties. De laag frequent dynamica zal beter worden geschat dan de

hoog frequent dynamica.

Elke regelingang heeft een eigen PRBNS-ingangssignaal, dat onafhankelijk is van

de andere PRBNS-ingangssignalen.

De luchttemperatuur wordt aangestuurd door de verwarming. De verwarming is

gemodelleerd als een 2e-orde proces, dat wordt geregeld door een PI-regelaar [4]. De

grootste tijdconstante van de verwarming is geschat op 7,5 minuut [4]. De vraag is of

het snelle PRBNS-signaal de luchttemperatuur voldoende aanstuurt. In bijlage VII

PRBNS-luchttemperatuur is de amplitude van de snelste sinus berekend, die onver

vormd het laagdoorlaatfilter met een tijdconstante van 7,5 minuut passeert met een

vermogen dat gelijk is aan het PRBNS-vermogen van die snelste sinus. De amplitude

van de onvervormde sinus is 6,6 voor een PRBNS-signaal dat een amplitude heeft

van 15. Het PRBNS-signaal met een pulsbreedte van 1 minuut stuurt de langzame

luchttemperatuur ingang voldoende aan.

De produkttoevoer heeft geen trage tijdconstante. Het PRBNS-signaal stuurt

rechtstreeks de motor aan, die op zijn beurt de twinschroef aanstuurt. In tabel 4.1

staan de gegevens van de PRBNS-signalen voor de identificatie samengevat.
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Tabel4.1

Identificatie vibro-f1uidbeddroger

PRBNS-ingangssignalen voor identificatie

Luchttemperatuur Produkttoe"oer' ,

[0C] " '"
[lq¥uurl ,

., ", ' :;,'

PRBNS-amplitude , 15 20
~ .

~ ", ~ .' <. '.\ C~'< '.
StandaardwaardeA \ .. 85 80.

Pillsbreedte
'; . z '\

1" "1;. [min]:
{J , x

Experimentdtiur [uur] . 4

In bijlage IV experiment D: identificatie staat de meting voor de modelschatting in

detail beschreven. Het resultaat van de meting en de PRBNS-ingangssignalen staan

in figuur 4.1

u
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Figuur 4.1 PRBNS-ingangssignalen en de responsie van het proces
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4.1.2 Voorbewerken van in- en uitgangssignalen

53

De kwaliteit van het geschatte model wordt in grote mate bepaald door de aanwe

zigheid van ruis in het uitgangssignaal. De mis is onder andere zichtbaar door pieken

en trends. Door de in- en uitgangssignalen te bewerken wordt de invloed van de ruis

verminderd. Om het signaal te kunnen corrigeren wordt er redundantie in de signalen

ingebouwd. De bemonsteringsfrequentie wordt gelijk gekozen aan 6 maal de klokfre

quentie van de PRBNS-signalen. De klokfrequentie is 1160 Hz en de bemonsterings

frequentie wordt 1/10 Hz

Het langzaam verlopen van de gemiddelde waarde van een signaal, veroorzaakt

door bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur, wordt de trend van het signaal ge

noemd. De responsie van figuur 4.1 heeft geen trendsignaal. Er wordt geen trendcor

rectie uitgevoerd, hierdoor is het niet nodig om het model later te corrigeren voor

verlies van laag frequent dynamica.

De pieken in het uitgangssignaal worden verwijderd door deze eerst te clippen. De

pieken zijn geclipt op 0,20% en 0,30% produktvochtigheid. Vervolgens is een boven

en onderband bepaald, waarbinnen het uitgangssignaal zich moet bevinden. De

grootte van de banden is gelijk gekozen aan 3 maal de standaarddeviatie van het

signaal. De banden liggen om de gemiddelde waarde van het signaal. Signaalpunten

buiten de banden worden vervangen door lineair gei'nterpoleerde signaalpunten.

De signalen worden oak bewerkt om de schatting van het model numeriek stabie

ler te maken. Ais eerste wordt de offset van het signaal verwijderd. De offset is gelijk

gekozen aan het gemiddelde van het signaal. De offset kan de nauwkeurigheid van de

berekeningen sterk bernvloeden, doordat belangrijke kleine veranderingen van het

signaal verdwijnen in het grote signaal. De signalen worden geschaald door elk

signaal te delen door zijn effectieve waarde. Elk signaal heeft na scha1ing een vermo

gen dat gelijk is aan 1.

Tenslotte wordt van elk signaal de bemonsteringssnelheid teruggebracht van 1/10

Hz naar 1/60 Hz. Een sample waarde wordt gelijk aan het gemiddelde van de vijf

voorafgaande sample waarden en zijn eigen waarde. Voor de identificatie dataset

wordt elk zesde sample van de oorspronkelijke dataset gekozen. Het terugbrengen
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i FIR-model i_
I ~

I
__----.Iy _

initieel MPSSM-model l

van de bemonsteringsfrequentie is nodig, omdat het uitgangssignaal een vermogen

kan bezitten bij hoge frequenties, terwijl het ingangssignaal bij deze hoge frequenties

geen vermogen bezit. Dit geeft een onjuiste versterking voor het geschatte model.

4.2 MODELSCHATTING

Voor de modelschatting wordt de bewerkte dataset, van de vorige subparagraaf,

gebruikt. In subparagraaf 4.2.1 worden de slappen van de modelschatting kort be

licht. De stappen zijn toegespitst op de modelschatting van de vibro-fluidbeddroger.

In de subparagraaf 4.2.2 volgen de resultaten van de modelschatting.

4.2.1 Procedure modelschatting

De procedure voor de modelschatting is in 5 stappen opgedeeld. In figuur 4.2 zijn

de stappen in chronologische volgorde weergeven.

---'-1_---j;~erkte dataset ]

[

I

I
1 t I i
I MPS5M-model r-------r-
~~O«l

y

gereduceerd 55-model

Figuur 4.2 Procedure modelschal/ing
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In de eerste stap wordt de impulsresponsie van de droger geschat op basis van de

bewerkte dataset. Voor de schatting wordt een Finite Impulse Reponse (FIR) model

gebruikt. In formule (4.1) staat de algemene vorm van een FIR-model. Het FIR

model heeft een eindige lengte m.

•
:P(k) = L M 'u(k - J)

),0 J

(4.1)
:P(k) = geschatte uitgang op moment k

M = geschatte j-de Markov-parameter
J

De voordelen om voor het eerste model een FIR-model te gebruiken zijn:

• de FIR-modelset is een van de grootste modelsetten;

• het fitten van het FIR-model op de dataset gaat met behulp van een kwadra

tische kostenfunctie, dit houdt in dat er een absoluut minimum is;

• de voorkennis die nodig is om het FIR-model te schatten beperkt zich tot de

bemonsteringsfrequentie en de FIR-Iengte m. De lengte wordt in de meeste

gevallen gelijk gekozen aan de tijd die nodig is om steady state te bereiken.

Een nadeel is het grote aantal Markov-parameters waarmee de impulsresponsie

wordt geschat. In de volgende stappen van de modelschattingsprocedure wordt de

orde van het model terug gebracht met beperkt verlies van informatie over de dyna

mica van de vibro-fluidbeddroger.

In de tweede stap, van de modelschatting van figuur 4.2, wordt het FIR-model

omgezet naar een compact initieel Minimal Polynomial Start Sequence of Markov

parameters (MPSSM) model. Het kenmerk van een MPSSM-model is, dat de (j+r)

de Markov-parameter wordt bepaald door r voorgaande Markov-parameters. In

formule (4.2) staat de algemene vorm van een MPSSM-model.
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.
Y(k) " :E ~·u(k - j)

).0

D j • 0

Identificatie vibro-f1uidbeddroger

F ")

j " 1,2 ..... r

,
-E al • ~.I j > r

1.0

(4.2)

a
l

"minimumpolynoomcoefficienten

£I) " I ~ j ;s; r start sequence van Markov-parameters

D "direct feed through

De lengte van de start sequence van Markov-parameters r wordt bepaald aan de

hand van de Hankel-matrix. De Hankel-matrix Hheeft voor een SISO-systeem de

vorm van formule (4.3).

M
1

Mz ... ~
Mz M) ... ~.IHU.}) m

".

if, if,.. ... ifj.I-1
(4.3)

H( i ,i) " Hankel-matrix

De waarde van r is gebaseerd op de singuliere waarden van de Hankel-matrix. De

lengte van de start sequence van Markov-parameters is gelijk aan het aantal singulie

re waarden, waarvan de waarde niet gelijk is aan het ruisnivo. Voor het passen van

het initieel MPSSM-model op het FIR-model wordt het algoritme van Gerth gebruikt

[1].

In de derde stap, van de modelschatting van figuur 4.2, wordt het initieel

MPSSM-model aangepast aan de bewerkte en gecorrigeerde dataset. Het verfijnen

van het MPSSM-model gebeurt door het veranderen van de minimumpolynoom en

de start sequence van Markov-parameters, zodat de kostenfunctie van formule (4.4)
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minimaal wordt.

57

min
a,M

IIy(k) - t F)a,M)'u(k - j) 11 2
).0

(4.4)

In de vierde stap, van de modelschatting van figuur 4.2, wordt het MPSSM-model

omgezet naar een State Space (SS) beschrijving. In formule (4.5) staat de algemene

beschrijving van een SS-model.

K(h 1) = AK(k) + BuCk)

y(k) = CK(k) + DuCk)

x = toestanden

A "toestandsmatrix

B = ingangsmatrix

C = uitgangsmatrix

D • drijvende-matrix

(4.5)

Door middel van decompositie van de Hankel-matrix H kunnen ingangsmatrix B

en uitgangsmatrix C worden berekend. Met behulp van een verschoven Hankel

matrix wordt de toestandsmatrix A berekend. De drijvende-matrix D is gelijk aan de

directe feed through.

De laatste stap, van de modelschatting van figuur 4.2, is het reduceren van het SS

model naar een lagere orde. Van het gebalanceerd SS-model kunnen de toestanden

die de uitgang met hetzelfde ingangsvermogen minder beYnvloeden, worden verwij

derd.
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4.2.2 Resultaten modelschatting

Identificatie vibro-f1uidbeddroger

In deze subparagraaf wordt de modelschattingsprocedure van subparagraaf 4.2.1

toegepast op de vibro-fluidbeddroger. Voor de modelschatting wordt de bewerkte

identificatie dataset van figuur 4.1 gebruikt. De lengte van de dataset is 240 samples.

Door deze beperkte lengte is de data ook gebruikt voor de directe validatie. In para

graaf 4.3 wordt een aparte validatie met een afwijkende dataset besproken. Door

mogelijk andere waarden van de omgevingsvariabelen wordt de responsie van de

afwijkende validatie dataset niet gebruikt voor de directe validatie.

De fout die wordt gemaakt tussen de voorspelde en de werkelijke uitgang wordt

genormeerd volgens formule (4.6).

E =
"

240

Lly" - Y" ~
/.1 ~ I /1

240

LY/
/.\ / (4.6)

E" = genonneerde kwadratische uitgangsfout

y" = genonneerd uitgangssignaal

De gemaakte fout kan worden vergeleken met de in bijlage V berekende genonneer-.
de kwadratische uitgangsfout van de ruis. In experiment E: ruis zijn beide ingangen 2

uur vast ingesteld op hun standaadwaarden. Van het uitgangssignaal is de genormeer

de kwadratische uitgangsfout berekend. Deze is gelijk aan 0,20.

De FIR-lengte m dient ongeveer gelijk te zijn aan de tijd die het proces nodig

heeft om zijn steady state waarde te bereiken. De steady state tijd van de vibro

fluidbeddroger bedraagt 40 minuten; dit geeft bij een sample tijd van 1 minuut 40

Markov-parameters. De 40 Markov-parameters worden bepaald aan de hand van 240

samples.
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Het FIR-model voor de luchttemperatuur laat bij deze FIR-Iengte een duidelijke

correlatie zien tussen de luchttemperatuur en de produktvochtigheid.

Het geschatte FIR-model voor produkttoevoer wordt sterk be"invloed door de

aanwezigheid van ruis. Het FIR-model heeft een sterk varierend staartgedeelte. Om

het FIR-model beter te schatten is de FIR-Iengte teruggebracht. Bij een FIR-Iengte m

van 20 parameters is er een goede correlatie tussen de produkttoevoer en de produkt

vochtigheid. De ruis op de parameterschatting wordt beter uitgemiddeld.

Het uiteindelijke FIR-model heeft een FIR-Iengte m van 40, waarbij de Markov

parameters 21 tot en met 40 van de produkttoevoer gelijk zijn gesteld aan nul. In

figuur 4.4 staan beide FIR-modellen afgebeeld. In tabel 4.2 zijn de genormeerde

kwadratische uitgangsfouten van de FIR-modellen bij verschillende FIR-Iengten

weergegeven.

Tabel4.2 Genormeerde kwadratische uitgangsfouten bij verschillende FIR-lengten

Aantal parameters FIR-model
< "

Luchttemperatuur

40

, 20

40

Produkttoevoer

40

20

20

0,22

0,36

0,28

Op basis van de eigenwaarden van de Hankel-matrix wordt een geschikte orde r

gekozen voor het initieel MPSSM-model. In figuur 4.3 staan de eigenwaarden afge

beeld samen met de ratio's van de opeenvolgende eigenwaarden.

Op basis van figuur 4.3 is gekozen voor een 3e-orde initieel MPSSM-model.

Met het initieel MPSSM-model als start is iteratiefhet uiteinde1ijke MPSSM-model

bepaald. Bij het minimaliseren van de fout tussen werkelijke en geschatte uitgangs

waarden, formule (4.4), zijn de eerste 40 samples ruet meegenomen, omdat deze data

mogelijk transient verschijnselen bevat. De genormeerde kwadratische uitgangsfou

ten van het FIR- en MPSSM-model staan in tabeI4.3.
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Figuur 4.3

Tabel4.3

De singuliere waarden van de Hankel matrix en de ratio's van opeenvolgende
eigenwaarden

Genormeerde kwadratische uitgangsfouten van het FIR en MPSSM-model
.

FIR-model. \ ~j~P~S~-fuqdt?l,~
"

Genormeerde kwadratische uitgangs- 0,28 0,33
,";,~

;

fout

De impulsresponsies van het 3e-orde MPSSM- en FIR-model voor de overdrach

ten van luchttemperatuur en produkttoevoer naar produktvochtigheid zijn weergege

ven in figuur 4.4.
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Figuur 4.4 lmpulsresponsies van het FIR-model (doorgetrokkenlijn) en her 3e-orde MPSSM
model (gestreeptelijn)

De impulsresponsies voldoen in grote lijnen aan het verwachte beeld. Een hogere

luchttemperatuur geeft een lagere produktvochtigheid. De eerste momenten van de

impulsresponsie geven echter een tegenovergesteld beeld. Een hogere luchttempera

tuur geeft een hogere produktvochtigheid. Dit wordt veroorzaakt door de manier

waarop de produktvochtigheid wordt bepaald. Wanneer de luchttemperatuur wordt

verhoogd, stijgt direct met de luchttemperatuur de natte-boltemperatuur. De produkt

temperatuur kan de stijging niet direct volgen. De produktvochtigheid is bij de

experimenten gerelateerd aan het verschil tussen de produkt- en natte-boltempera

tuur, hierdoor lijkt het dat de produktvochtigheid toeneemt tijdens de eerste momen

ten van de impulsresponsie.

De produkttoevoer heeft een kleinere invloed op de produktvochtigheid dan de

luchttemperatuur. Oit komt overeen met de metingen uit het voorbereidend onder

zoek.
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(4.7)

Het MPSSM-model is herschreven naar een SS-model. Het SS-model kan worden

gereduceerd naar een lagere orde. Vit de eigenwaarden van het gebalanceerde SS

model voIgt dat een verdere reductie van het model niet mogelijk is zonder een te

grote modelfout toe te staan. Het SS-model heeft de vonn van formule (4.7):

o 1 0 40,3 11,4]
.I(b 1) a 0 0 1 ·.I(k) + 10'] 52,1 38,7 'u(k)

0,482 -1,90 2,41 22,6 50,6

)l(k) = [0 0 1]·.I(k) + 10.3[-1,38 -30,9]'14

[
luchttemperatuur]

met U(k) a

produkttoevoer

Met het SS-model is de produktvochtigheid van de identificatie dataset gesimu

leerd. Het resultaat hiervan staat in figuur 4.5 samen met de werkelijke produktvoch

tigheid.

VFBO. veid..on reduced ",de< 55. ",,",=0 3286. Model & DIU
25.-----------.-------.--------,

.250~-----=50'o-=OO------I:-:-!OOO'=-:0--------=!15000

lime (secl

Figuur 4.5 De produktvochtigheid van het werke/ijke proces (streep-streep/ijn) en de door het
SS-model voorspelde produktvochtigheid (doorgetrokkenlijn)
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Het SS-model is een rechtstreekse vertaling van het MPSSM-model. De genor

meerde kwadratische uitgangsfout is gelijk aan de fout van het MPSSM-model, zie

tabeI4.3. In de volgende paragraafwordt het SS-model met een afwijkende dataset

gevalideerd.

4.3 MODELVALIDATIE

63

Om de kwaliteit van het model te bepalen is het model van het werkelijke proces

nodig. Vit het verschil tussen beide modellen voIgt de juistheid van het geschatte

model. Er is echter geen model van het werkelijke proces. Om de kwaliteit van het

model te bepalen, wordt geprobeerd aan te tonen dat het geschatte model onjuist is.

Dit kan volgens een objectieve methode, waarbij het resultaat onafhankelijk is van de

persoon, of een volgens een subjectieve methode, waarbij de persoon de kwaliteit

bepaald. De eerste methode wordt als eerste uitgewerkt.

Voor de objectieve validatie wordt gekeken naar de correlatie tussen het residu en

de ingangssignalen. Het residu bevat informatie van het proces, die niet wordt ver

klaard door het model. Voor de gebruikte modelschatting, een-stap-vooruitvoorspel

ling, geldt dat het residu gelijk is aan de fout tussen werkelijke en geschatte uitgang.

Het residu dient onafhankelijk te zijn van de ingangssignalen; er is geen correlatie. In
figuur 4.6 is de genormeerde correlatiefunctie afgebeeld. De genormeerde correlatie

functie is berekend aan de hand van de identificatie dataset en het 3e-orde MPSSM

model. De lengte van de impulsresponsie is 120 minuten. In het figuur zijn de gren

zen afgebeeld voor een zekerheidsgebied van 99%. De genormeerde correlatiefunctie

ligt binnen het 99%-zekerheidsgebied.
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Het 99'Yo-zekerheidsgebied en de genormeerde corre/atiefunctie tussen uitgangsfout
(output 1) en /uchttemperatuur (input 1) en produkttoevoer (input 2)

Voor de subjectieve validatie is een nieuw experiment uitgevoerd. De ingangssig

nalen zijn PRBNS-signalen met een gedrag dat meer overeen komt met het verwach

te gedrag van de uiteindelijke regelaar. Het doel van de regelaar is het constant

houden van de produktvochtigheid. De regelaar varieert de regelingangen met een

lage frequentie en geringe amplitude. De frequentieband van de PRBNS-signalen

wordt verkleind evenals de PRBNS-signaalamplitude. De amplitude wordt gehal

veerd. De pulsbreedte wordt verviervoudigd. De vennogensdichtheid van de ingangs

signalen blijft voor lage frequenties, door deze keuze van de vennenigvuldigingsfac

toren, gelijk aan de vennogensdichtheid van de ingangssignalen tijdens de identifica

tie. Het experiment is in bijlage VI experiment F, va/idatie in detail beschreven. De

vonn van de PRBNS-ingangssignalen en de experiment gegevens zijn in tabel4.4

samengevat. Het resultaat van de meting is in figuur 4.7 weergegeven.
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Tabel4.4 Gegevens van de PRBNS-ingangssignalen en het experiment voor validatie

PRBNS-signaalamplitude"
). .. ~ .. . .

.Luchttemperatuur~

[0C]
!

8

85
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y [kgluur]'

10

80

4
t .}' lie - ~ ','

Experimentduur '.
" 'J, 'S""

Samplefrequentie

[uur] 4
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!Z 70
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Figuur 4.7 De twee figuren /inksboven geven de ingangssignalen van de validatie dataset weer.
Hetfiguur rechtsboven geeft de natte-boltemperatuur (streep-streeplijn) en de
produkttemperatuur aan het begin van de droger (punt-punt/ijn) weer. Hetfiguur
onder geeft de produktvochtigheid van het werkelijke proces( streep-puntlijn) en de
voorspelde produktvochtigheid (doorgetrokkenlijn) weer.
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Voor een correcte validatie is het van groot belang, dat de procesvariabelen het

zelfde zijn ingesteld als tijdens de identificatie. Ook van invloed zijn de omgevings

variabelen, zoals omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Het bei"nvloeden van

deze laatste twee variabelen is in de proeffabriek niet mogelijk. De omgevingstempe

ratuur was tijdens de meting enkele graden lager dan tijdens de identificatie. De

luchtvochtigheid was gedurende de validatie extreem hoog, namelijk 10,7 g water per

kg lucht. Gedurende de identificatie was de luchtvochtigheid gelijk aan 6,4 g water

per kg lucht.

De genormeerde uitgangsfout berekend volgens formule (4.6) is voor de validatie

dataset gelijk aan 0,27. Deze waarde ligt duidelijk onder de genormeerde uitgangs

fout van 0,33 voor de identificatie dataset. Hieruit voIgt dat het model de laag fre

quent dynamica van vibro-fluidbeddroger goed voorspelt. Wanneer de genormeerde

fout van 0,27 wordt vergeleken met de genormeerde fout van 0,20 van experiment V,

ruis dan blijft er een onverklaarde fout van 0,07 over.

Het grootste dee! van 0,07 kan worden verklaard door de produkttemperatuur aan

het begin van de droger te bestuderen. Deze temperatuur dient de natte-boltempera

tum te volgen. Het drogingsproces van het produkt aan het begin van de droger bezit

oppervlaktevocht en bevindt zich in fase 1 of2 van figuur 2.3. Vit het figuur rechts

boven van figuur 4.7 voIgt, dat de produkttemperatuur aan het begin van de droger

pieken vertoont bij 20, 40, 100 en 200 minuten.

De piek bij 200 minuten wordt veroorzaakt door een tijdelijk waterfilmlaagje, dat

zich hecht aan het PT-I00 element. De PT-100 geeft door het waterfilmlaagje een

hogere temperatuur aan. De piek is tegelijkertijd te zien bij de PT-100 aan het begin

en einde van de droger. Dit duidt erop dat de luchttoevoerstroom het water aanvoert.

Het water is waarschijnlijk vanuit de voorraadbak in de droger gelekt.

Bij de eerste drie pieken van de produkttemperatuur aan het begin van de droger

ligt de produkttemperatuur boven de natte-boltemperatuur. Dit betekent dat het te

drogen produkt zich in fase 3 van het drogingsproces bevindt. Er stroomt droger

produkt de droger in. Het drogere produkt bereikt na ongeveer 10 tot 15 minuten de

PT-100 aan het einde van de droger. Deze PT-100 geeft een hogere produkttempera-
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tuur aan dan voorspeld. Het drogere produkt zorgt ervoor dat de produktvochtigheid

te hoog wordt voorspeld, zie het figuur onderaan figuur 4.7.

Bij de meting van de genormeerde uitgangsfout van de ruis is het type verstoring

dat de eerste drie pieken, van figuur 4.7, veroorzaakt niet voorgekomen. De genor

meerde uitgangsfout van de ruis bevat niet aIle soorten verstoringen en heeft een te

lage waarde. De genormeerde uitgangsfout van 0,27 voor de validatie wordt voor het

grootste deel veroorzaakt door ruis en niet door een onjuist model.

In dit hoofdstuk is door middel van PRBNS-signalen, die alle dynamica van de

vibro-fluidbeddroger aangestoten een model van de vibro-fluidbeddroger geschat. De

signalen van de identificatie dataset zijn bewerkt om de invloed van ruis te verminde

ren en de berekeningen numeriek stabieler te maken, zodat een kwalitatief beter

model kan worden geschat. Ais eerste is een FIR-model geschat op basis van de

identificatie dataset. Het 40c-orde FIR-model voor de produkttoevoer wordt sterk

beYnvloed door een hoog ruisnivo. Voor een betere schatting wordt de orde van de

schatting teruggebracht naar 20. In de volgende stap is het FIR-model van produkt

toevoer en luchttemperatuur omgezet naar een 3c-orde initieel MPSSM-model. Dit

model diende als uitgangspunt voor het iteratief bepalen van het MPSSM-model dat

het best de identificatie dataset beschrijft. Het uiteindelijke MPSSM-model is her

schreven naar een 3c-orde SS-model. Voor de validatie van het SS-model is de

correlatiefunctie tussen het residu en de ingangssignalen berekend. De correlatiefunc

tie ligt binnen het 99%-zekerheidsgebied. Ais tweede validatie is een aparte dataset

gemeten. De genormeerde uitgangsfout tussen de voorspelde en de werkelijke pro

duktvochtigheid van de validatie dataset is gelijk aan 0,27. Deze waarde wordt voor

het grootste deeI veroorzaakt door ruis en niet door een onjuist model. Dit leidt tot de

conclusie dat het model geschikt is om de produktvochtigheid te voorspellen.
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85 ± 15°C;

80 ± 20 kg/uur.

5. Conclusies

Het model dat voIgt uit de identificatie is een 3e-orde state space model. Het

model heeft als ingangen de luchttemperatuur en de produkttoevoer. De uitgang van

het model is de produktvochtigheid van het gedroogde produkt.

De produktvochtigheid is bepaald aan de hand van een experimenteel vastgesteld

verband tussen het verschil van de produkt- en natte-boltemperatuur en de produkt

vochtigheid.

Vit de validatie van het model voIgt dat het model geschikt is om de produktvoch

tigheid te voorspellen. De domeinen van de regelingangen, waarvoor het model

geldig is, zijn:

• luchttemperatuur:

• produkttoevoer:
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70 Conclusies

Het model is geldig bij de volgende standaardinstellingen van de procesingangen:

• schudfrequentie: 3,5 Hz;

• luchttoevoerstroom: 1200 kg/uur;

• produktsoort: polycarbonaat.

De door het model gemaakte fout wordt hoofdzakeIijk veroorzaakt door ruis. De

voomaamste ruisbronnen zijn:

• variatie in de produktvochtigheid van het te drogen produkt;

• de vorming van klonten nat produkt in de droger.
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Symbolenlijst

a j = minimale-polynoomcoefficienten

a p = PRBNS-signaalamplitude

as = amplitude sinus

a.·chud = schudamplitude [m]

a rrup = eenheidsstapamplitude [m]

b = bedbreedte [m]

c = concentratie korrels [kg/m3
]

d = korreldiameter [m]

J..chud = schudfrequentie [Hz]

g = gravitatie-constante [m/s2
]

h = bedhoogte [m]

k = contante van Boltzman [JIK]

n = aantal meetpunten
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P = partiele druk [N/m3
]

po =verzadigingsdruk [N/m3]

Pub., = absolute druk [N/m3
]

PI = partiele luchtdruk [N/m3
]

Pw = partiele waterdampdruk [N/m3
]

Si,k = covariantie tussen grootheid i en grootheid k

sId;,; = standaarddeviatie tussen geschatte en

werkelijke grootheid i

std., = standaarddeviatie voor schaling

t = tijd [s]

trap = trapsignaal

ri.k = correlatiecoefficient tussen grootheid i en

grootheid k

Uk = gecorrigeerde en geschaalde ingang k

vp = produktsnelheid [m/s]

w = twinschroefdraaifrequentie [omw/min]

x = toestanden

Xi = waarde van grootheid i

Xk = waarde van grootheid k

y = geschatte uitgang

YI = gecorrigeerde en geschaalde uitgang I

A

B

C

D

= toestandsmatrix

= ingangsmatrix

= uitgangsmatrix

= direct feed through

= genormeerde kwadratische uitgangsfout

= mol fractie waterdamp

= statische versterking

= produkttoevoer

= produkttoevoerstroom

= produktafvoer uit de voorraadbak

[kg/s]

[kglm2.s]

[g/min]
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H = absolute vochtigheid [kg water/kg droge lucht]

H(i,j) = Hankel-matrix

H s = absolute vochtigheid bij verzadiging [kg water/kg droge lucht]

L = laterale-terugwaartse-mengingscoefficient [m2/s]

M = mengsnelheid [kg/m2.s]

~ =j-de Markov-parameter

M, = mol massa lucht [kg/mol]

Mp = produktvochtigheid [%]

Mp,fineair = geschatte produktvochtigheid m.b.v.

een lineair verband [%]

Mp,mach' = geschatte produktvochtigheid m.b.v.

een macht verband [%]

M.. = mol massa water [kg/mol]

N = aantal moleculen

RAV = relatieve absolute vochtigheid

RV = relatieve vochtigheid

S = gevoeligheid

T = temperatuur [K]

Td = dauwpuntstemperatuur [K]

Tnu1 = natte-boltemperatuur [0C]

Tpro = produkttemperatuur [OC]
Tv = periode-tijd sinus [s]

V(j) = eenheidsstap op moment j

V = volume [m3]

W = relatieve hoeveelheid water

X = water inhoud [kg water/kg droog produkt]

~ = absolute produktvochtigheid [kg water/kg droog produkt]

Uk = polynoorncoefficienten behorende bij Uk

P, = polynoomcoefficienten behorende bij YI

e = porositeit [volume lucht/totale volume]

Pp = soortelijke massa produkt [kg/m3
]
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'tIrap = eenheidsstaptijdsduur

=tijdconstante laagdoorlaatfilter

= PRBNS-signaalpulsbreedte

= radiale frequentie

= verrnogensdichtheid

[s]

[s]

[s]

[rad/s]

Symbolenlijst

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



BllJage I: Experimen.t A, produktvochtmeting

1.1 DOEL EXPERIMENT

Het doe! van experiment A is het bepalen van het verband tussen het verschil van

de produkt- en natte-boltemperatuur en de produktvochtigheid. Naast dit verband

wordt ook gekeken of bij een zelfde verschil tussen de temperaturen, maar bij een

andere natte-boltemperatuur de relatie geldig blijft.

1.2 SAMENVATTING RESULTATEN

Vit het experiment voIgt een lineair verband (1.1) voor het verschil van produkt en

natte-boltemperatuur en de produktvochtigheid. Vergelijking (1.1) geldt voar een

domein van 14.7 °C tot en met 50.2 °C voor de verschiltemperatuur en een bercik

van 0,19% tot en met 0,35% vaor de produktvochtigheid.

M • 0,4172 - 4,602.1O-J·(T - T )
p,/m- pro 1Itlt

De standaarddeviatie en de correlatiecoefficient hebben de volgende waarden:

stdM M 2 23,8'IQ-J,..... ,
rM M C 0,91

,.'--' I

(1.1)

(1.2)

Bij dezelfde verschillen tussen produkt en natte-boltemperatuur, maar bij een andere

natte-boltemperatuur blijft het verband geldig.
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1.3 BESCHRIJVING EXPERIMENT

Om het verband tussen het verschil van produkt en natte-boltemperatuur en de

produktvochtigheid te bepalen, wordt er nat produkt in de droger gebracht. Om

ervoor te zorgen dat het produkt de droger niet verlaat, wordt de koele luchtventilator

niet aangezet. De natte-boltemperatuur wordt gemeten door PT-100 nummer Ti 106,

die aan het begin van de luchtinlaat van de droger is geplaatst. De produkttempera

tuur wordt op twee plaatsen gemeten: direct aan het begin van de droger (Ti 107) en

aan het eind van de warme luchttoevoer (Ti 108). Uit metingen gedaan door R. Crie

nen voIgt, dat het PT-} 00 element in een fluidiserende bed de temperatuur van het

produkt aangeeft. De luchttemperatuur wordt gemeten door PT-100 Ti105. Zie

bijlage VIII voor het instrumentatie-diagram de vibro-fluidbeddroger, met daarin

aangeven de plaats van de PT-100 elementen.

Het experiment is bij drie verschillende luchttemperaturen uitgevoerd: 60°C, 80a C

en 100°C. Deze temperaturen komen overeen met het bereik waarop de luchtverwar

ming tijdens de identificatie wordt gebruikt. De schudfrequentie is ingesteld op 3,5

Hz. Deze waarde werd in het verleden gebruikt om het bed te flwdiseren.

De produktvochtigheid wordt gemeten door op de plaats van het PT-100 element

een sample van het natte produkt te nemen en te wegen, vervolgens droog te stoken

en opnieuw te wegen. De verwachte meetnauwkeurigheid is absoluut ongeveer

0,05%. Door samples van een meting aIle tegelijk te drogen, wordt de meetnauwkeu

righeid vergroot. Ais bemonsteringstijd is 5 minuten gekozen. Dit is de maximumtijd

die nodig is om de temperaturen te meten en het natte produkt te wegen.

1.4 METINGEN

In de tabellen 1.1 tim 1.3 zijn de resultaten van de metingen 1,2 en 3 bij respectie

velijk luchttemperaturen van 80°C, 100°C en 60°C weergeven. Bij de laatste

meting zijn de instellingen van de PI-regelaar teruggezet naar de waarden, zoals
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venneldt in het verslag van F.Peeters [4].

De vet afgedrukte getallen zijn metingen die worden gebruikt voor het bepalen

van het verband tussen het verschil van produkt- en natte-boltemperatuur en de

produktvochtigheid. Een onderstreepte waarde is de reden dat een meting niet wordt

meegenomen voor het bepalen van het verband. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf

1.5.

Tabell.l: Meting I bi} een luchttemperatuur van 80°C

, TilO7,~ . lUo1-.i

G~wicht
tj

Tijd' Til05 Til06 'Mp. '
-(

Ti196 , water
;'

,,. ..
j

[uur:min] [0C] [0C] rOC] roC]' , [rrig] [%]
, .

13:06 80,0 30,5 27,0 ~ 219 1,35

13:11 77,8 30,0 46,6 16,6 69 0,33

13:15 77,1 29,8 63,8 34,0 50 0,31

13:20 77,9 30,0 67,1 37,1 32 0,24

13:25 78,8 30,2 68,3 38,1 24 0,22

13:30 79,4 30,4 69,0 38,6 29 0,22

13:35 ~ 30,2 ~1 38,9 32 0,18

13:40 78,5 30,1 @.1 38,6 51 ~

13:45 78,1 30,1 68.7 38,6 21 0,13

13:50 77,9 30,0 Qti 38,6 23 0,14

13:55 77,9 30,1 68.4 38,3 13 0,12

14:00 78,0 30,1 ~ 38,4 13 0,11

14:05 78,1 30,1 2M 38,5 13 0,11

A

[uur:rrtin] .... [~c]c,., "[~C]~:.. ~ __[~~] __

J

'Til08- \ .·Gewicht. '
->.\ ,>-«f.

Til06, '. w~t~r

_,:J~~J;_L' .~/(mgl-·:. JX~l .•·.•."

Tii 08 'Til06\Ti105

13:06 80,0 30,5 27,5

13:11 77,8 30,0 48,5

13:15 77,1 29,8 64,7

-3,0 874

18,5 56

43,9 51

5,36

0,34

0,29

1995 Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger



82 Bijlage I: Experiment A, produktvochtmeting

Tijd Til OS Til06 Til08 Ti108- Gewicht Mp
,

Til06 water
,

?

[uur:min] [0C] [0C] [0C] rOC] [mg] ',[%], ,

13:20 77,9 30,0 68,0 38,0 37 0,25

13:25 78,8 30,2 68,8 38,6 38 0,21

13:30 79,4 30,4 69,7 39,3 28 0,20

13:35 ~ 30,2 69,5 39,3 52 !U3.
13:40 78,5 30,1 69.1 39,0 25 0,15

13:45 78,1 30,1 69,0 38,9 19 0,14

13:50 77,9 30,0 68,8 38,8 19 0,12

13:55 77,9 30,1 68,9 38,8 14 0, II

14:00 78,0 30,1 2M 38,9 16 0,12

14:05 78,1 30,1 68,9 38,8 17 0,12

Tabell.2: Meting bi} een luchttemperatuur van 100°C

Tijd Til05 Til06 TiIO? Til07- Gewicht%< , "Mp \, '
, ,".,

, Ti106 water v 1\

[uur:min] rOC] [0C] [0C] [0C] [mg] [%]

15:40 101,0 34,8 34,8 M 1096 5,52

15:45 96,6 34,1 31, I -3,0 92 0,57

15:50 93,5 33,2 42,5 9,3 65 0,53

15:55 96,2 33,9 66,6 32,7 39 0,29

16:00 99,1 34,S 78,9 44,4 28 0,20

16:05 98,2 34,2 83,3 49,1 27 0,17

16:10 ~ 33,8 .8l.1 49,3 22 0,13

16:15 95,1 33,7 li.Q 48,3 18 0,12

16:20 98,1 34,2 ~ 48,7 14 0,10

16:25 98,1 34,3 84.4 50,1 11 0,08

16:30 2M 34,1 84.1 50,0 6 0,05
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Tijd Til05 Til06 Til08 Til 08-' Gewicht Mp

Til 06 ' water

[uur:min] [0C] [0C] rOC] rOC] [mg]
, [crol:

15:40 101,0 34,8 31,2 -3,6 2871 12,68

15:45 96,6 34,1 30,6 -3,5 531 2,80

15:50 93,5 33,2 50,5 17,3 52 0,32

15:55 96,2 33,9 71,1 37,2 42 0,26

16:00 99,1 34,5 81,8 47,3 37 0,20

16:05 98,2 34,2 84,4 50,2 36 0,18

16:10 94,9 33,8 .uJ. 49,5 32 0,16

16:15 95,1 33,7 82.4 48,7 43 0.27

16:20 98,1 34,2 .8.l.1 49,5 15 0,13

16:25 98,1 34,3 ~ 50,7 12 0,08

16:30 96,6 34,1 84,5 50,4 17 0,12

Tabel1.3: Meting 3 bij een /uchttemperatuur van 60°C

Tijd Ti105 Til06 Til07 Til 07- Gewicht" .,MI>.
~ .."*

Til06 water "

[uur:min] [0C] [0C] rOC] [0C] [mg] . [%]

12:10 62,8 26,5 24,9 -1.6 1099 7,14

12:16 62,8 26,6 24,1 -2.5 666 4,15

12:21 60,7 26,1 23,2 :b2. 153 1,15

12:25 59,0 25,6 30,8 5,2 192 1,27

12:30 57,6 25,3 40,0 14,7 49 0,32

12:35 56,8 25,1 49,7 24,6 39 0,30

12:40 .iM. 25,0 51.0 26,0 31 0,26

12:45 56,9 25,0 .llA 26,4 24 0,25

12:50 57,3 25,1 ll.K 26,7 42 0,25

12:55 57,8 25,2 52.2 27,0 39 0,24

13:00 57,9 25,2 52.4 27,2 33 0,19

13:05 58,0 25,3 52,7 27,4 30 0,23
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Tijd Ti105 Til06 Ti107 Ti107- Gewicht Mp
Ti106 water

[uur:min] [DC] [DC] [DC] [DC] [mg] [%]

13:10 58,1 25,3 52,7 27,4 25 0,20

13:15 58,2 25,4 53,0 27,6 29 0,18

13:20 58,2 25,4 53,0 27,6 32 0,19

Tijd Ti105 Ti106 Ti108 Ti108- Gewicht M'
f PI

Ti106 water ' ,
i

[uur:min] [DC] [DC] [DC] [DC] .. [mg] " <. [%] \

12:10 62,8 26,5 24,5 -2 1282 7,70

12:16 62,8 26,6 24,0 -2,6 701 5,09

12:21 60,7 26,1 23,5 -2,6 323 2,73

12:25 59,0 25,6 21,9 -3,7 56 0,46

12:30 57,6 25,3 44,4 19,1 51 0,32

12:35 56,8 25,1 50,5 25,4 50 0,34

12:40 ~ 25,0 51.3 26,3 44 0,28

12:45 56,9 25,0 51.5 26,5 45 0,29

12:50 57,3 25,1 51.9 26,8 44 0,24

12:55 57,8 25,2 52.4 27,2 36 0,26

13:00 57,9 25,2 52,5 27,3 37 0,23

13:05 58,0 25,3 52,7 27,4 36 0,22

13:10 58,1 25,3 ill 27,6 38 0,23

13:15 58,2 25,4 53,0 27,6 37 0,22

13:20 58,2 25,4 53,0 27,6 31 0,18
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1.5 BEREKENINGEN

85

Van de gemeten verschiltemperaturen en produktvochtigheden vallen veeI meting

en af. Ais eerste vallen metingen af met een produktvochtigheid, die duidelijk buiten

het aflopende verloop van de overige metingen vallen; dit zijn meetfouten. Ten

tweede, vallen metingen af met een negatief temperatuurverschil. Deze produkttem

peraturen hebben geen betekenis. Het drogingsproces bevindt zich in fase 1 en niet in

de gewenste fase 3 van het temperatuurverloop, zie figuur 2.3. Ten derde, vallen

metingen af waarbij de luchttemperatuur snel fluctueert, dit geeft een oneerlijk

verschil tussen produkt- en natte-boltemperatuur. De produkttemperatuur kan de

snelle fluctuaties niet volgen. Ten slotte vallen metingen af en de daarna volgende

metingen, waarbij de produkttemperatuurgradient erg klein is. Vanaf dat punt is de

produkttemperatuurgradient te klein om een zinnig verband te geven tussen de

verschiltemperatuur en de produktvochtigheid. De overgebleven meetwaarden zijn in

vet afgedrukt. De onderstreepte meetwaarden zijn niet geldig om een van boven

staande redenen.

De produktvochtigheid is berekend volgens vergelijking (1.3).

M = gewicht schaal met nat produkt - gewicht schaal met droog produkt
p (1.3)

gewicht schaal met droog produkt - gewicht schaal

Door de berekende datapunten van de produktvochtigheid zijn best passende verban

den berekend. Ais mogelijke passende verbanden zijn geprobeerd:

lineair verband: y • a'x + b

exponentieel verband: y = a' e box

logaritmisch verband: y. a' logeb .x)

macht verband: y • a' x 1J

(1.4)

In figuur 1.1 staan twee best passende verhanden getekend met een verschillend

domein. De verbanden zijn gepast door ge1dige datapunten met een zo klein mogelij

ke standaarddeviatie en een zo groot mogelijke correlatiecoefficient.
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86 Bijlage I: Experiment A, produktvochtmeting

o-Iuchllemp. 50'C, x·luchllemp. 8O'C en +-Iuchltemp. 100'C

+

+

Figuur 1.1

°5~----:1":-O--1:'-=5-----:2-!:O--2='=5"--='=30"---:':35,,--7.40:---4-:'::5:----:':50:------=55

produl<t temp minus natle bol temp. ['C}

Twee best passende verbanden met een verschillende domeinen

Er is gekozen voor twee best passende verbanden. Wanneer aBe geldige datapun

ten worden gebruikt, geldt het macht verband als best passend. Dit is het verband dat

wordt verwacht bij het drogen van een produkt. Echter de eerste twee meetpunten

bepalen voor een groot gedeelte het verloop van deze kromme. Om deze reden is een

best passende lijn getekend, die de eerste twee meetpunten niet meeneemt. Van deze

tweede verband is de standaarddeviatie kleiner en de correlatiecoefficient groter dan

bij de eerste verband. Beide waarden zijn berekend voor het domein van de lijn.

Het verband van vergelijking (1.5) geldt voor een domein van 5.2 °C tot en met

50.2 °C van de verschiltemperatuur.

M a 2 6399'(T _ T )-0,6110
p,MGdtt' pnJ""

(1,5)

M a geschatte produktvochtigheid m.b.v. een macht verband [%]p,m«ht
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Bijlage I: Experiment A, produktvochtmeting

De standaarddeviatie en de correlatiecoefficient hebben voor vergelijking (1.5) de

volgende waarde voor een domein van 14,7 °c tot 50,2 °C:

87

stdM M· 44,0'10-],...." ,

rM• M = 0,84,..-' ,
(1.6)

Het lineaire verband van vergelijking (1.7) geldt voor een domein van 14.7 °C tot en

met 50.2 0c.

(1.7)

De standaarddeviatie en de correlatiecoefficient van vergelijking (I.7) hebben de

volgende waarde:

stdM M = 23,8,10-],.,..... ,
(1.8)

In figuur (1.1) staan ook verschillende punten met hetzelfde verschil tussen de

produkt- en natte-boltemperatuur, maar bij verschillende natte-boltemperaturen. Deze

datapunten hebben een bijna gelijke produktvochtigheid. Dit geeft aan dat het ver

band voor verschillende natte-boltemperaturen geldt.
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Bijlage II: Experiment B, produktafvoer

ILl DOEL EXPERIMENT

Het doel van experiment B is het bepalen van het verband tussen de produktafvoer

[g/min] en de twinschroefdraaifrequentie [omw/min]. Naast dit verband wordt ook

gekeken naar de invloed van de produkthoogte in de voorraadbak op de produktaf

voer.

11.2 SAMENVATTING RESULTATEN

Het verband van vergelijking (11.1) geldt tussen de produktafvoer GUil [g/min] en

de twinschroefdraaifrequentie W [omw/min], wanneer de voorraadbak minimaal half

vol is.

GUll = 14,1638'w - 51,6644 (11.1)

De standaarddeviatie en de correlatiecoefficient voor vergelijking (11.1) zijn gelijk

aan:

stdG.. ,G.. = 37,8

rG G = 0,9984.....

11.3 BESCHRINING EXPERIMENT

(11.2)

Om het verband te bepalen tussen de hoeveelheid produktafvoer en de twin

schroefdraaifrequentie is gemeten bij drie verschillende draaifrequenties. De draaifre

quenties zijn met de hand ingesteld en met de hand gemeten. De twinschroefdraaifre

quentie is 5 maal gemeten en hieruit is het gemiddelde bepaald. Dit is gedaan om
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90 Bijlage II: Experiment 8, produktafvoer

meetnauwkeurigheid te vergroten.

De produktafvoer wordt gemeten door het produkt voor een aantal minuten op te

vangen in een emmer. Om deze meting uit te voeren is het bovenste deel van de

droger verwijderd. De meting is uitgevoerd bij de volgende draaifrequenties: 60, 115

en 170 [omw/min] met de daarbij behorende meettijden van 4,3 en 2 minuten. De

meettijd is variabel genomen om de meetfout in de tijd een zo klein mogelijk effect

te laten hebben op de fout in de produktafvoer. De draaifreqeunties komen overeen

met de verwachte minimum-, standaard- en maximumdraaifrequentie van de twin

schroef tijdens identificatie.

Om de invloed van de produkthoogte in de voorraadbak te bestuderen is de voor

raadbak in drie hoogten verdeeld: vol, halfvol en leeg. De hoogte van een volle

voorraadbak komt overeen met een produkthoogte van 50 em gemeten vanaf de

bovenkant van de grootste schroef. Om de hoogte zo constante mogelijk te houden

wordt de voorraadbak tussentijds bijgevuld. Bij een lege voorraadbak heeft het

schudden van de voorraadbak geen invloed meer.

De meting behorende bij een hoogte en een bepaalde draaifrequentie is 4 maal

uitgevoerd. Er is gekozen om de produktafvoer bij een draaifrequentie meerdere

malen te meten en niet de produktafvoer te meten bij verschillende draaifrequenties..

Oit is gedaan om zo exact mogelijk de invloed van de produkthoogte op de produk

tafvoer te bestuderen, ten koste van de nauwkeurigheid van de geschatte orde van de

polynoom tussen produktafvoer en draaifrequentie. Vit het verslag van Co Nelen [5]

voIgt, dat het waarschijnlijk is dat het verband lineair is, zodat drie meetpunten

voldoende dient te zijn.

11.4 METINGEN

In tabel II.l tim II.3 staan de metingen bij een twinschroefdraaifrequentie van

respectievelijk 60, 115 en 170 [omw/min] en een meettijd van respectievelijk 4, 3 en

2 minuten.

Identificatie van een vibro-f1uidbeddroger 1995



Bijlage II: Experiment B, produktafvoer 91

Tabelll.l Meting / bij een draaifrequentie van 60 [omw/min] en een meettijd van 4 minuten
'" ',",

gewicht emmer
' ,;-

Produkthoogte in gewicht emmer d :prod~oer ,

;

de voorraadbak vol Gin, "

" ~,,~ ~''\\.,
; [g] "[g] " [Wniitl]

~

~l
';,

516,3 3707,2 797,7

Vo '\

421,3 3579,2 789,5

, '~ \ 483,8 3643,8 790,0
'.' .,/"; i

427,6 3603,0 794,0

507,4 3597,3 772,5

Half vol 417,0 3503,6 771,7

458,1 3528,9 767,7

"

415,2 3494,1 769,7
; ,

466,5 3294,6 707,0

Leeg , 445,4 3285,3 710,0

« " 501,2 3333,0 708,0

" 427,6 3253,4 706,5

Werkelijke draaifrequentie 60,2 [omw/min]

Tabelll.2 Meting 2 bij een draaifrequentie van //5 [omw/min] en een meettijdvan 3 minuten

Produkthoogtein gewicht emmeT, gewichteriUrier \prodfuctafvo~r ,:i
; ,:,1£2>1 " , ~ ", ,}if, • ' " iii

de voorraadbak;' , '\'*:vol, ,ii", iJdc,',{ ",~",,'
,.\\~.~ ':y,,:)&,\ i,! ':-' ,

,~ , [g] , , [gl~\ :lglniin]
" fj- .'

398,5 5201,8 1601,1

?~N:ol, " 413,6 5311,7 1632,7
".:~~~~

557,1 5326,8 1618,1

407,6 5411,4 1639,7
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92 Bijlage II: Experiment 8, produktafvoer

Produkthoogte in gewichternmer gewicht emmer produktafvoer

de voorraadbak vol Gin
[g] [g] [g/min] c',

488,3 5340,9 1617,5

Half vol 426,6 5221,8 1598,4

" '
"

482,7 5250,6 1589,3
; .,

o ~",'

"

404,0 5154,9 1583,6

c 483,3 4930,0 1482,2
r

:Leeg 407,5 4871,7 1488,1

481,6 4888,2 1463,7

413,4 4810,5 1465,7

Werkelijke draaifrequentie 114,6 [omw/min]

TabelII.3 Meting 3 bij een draaifrequentie van 170 [omw/min] en een mee//ijd van 2 minuten

Produkthoogte in gewicht emmer gewicht emmer produktafvo"er, ,
:-<<::~

de voorraadbak vol Gin <;fit

[g] [g] [g/m,in]

500,9 4848,6 2330,1

Vol 407,8 4733,3 2354,7

493,6 4797,0 2391,9

,
399,4 4709,7 2375,1

501,4 5066,7 2282,7

Halfvol 432,7 5082,9 2325,1

486,6 5108,2 2310,8

'( 429,1 5035,8 2303,4
,
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, ,

Produkthoogte in gewicht emmer, gewicht emmer produktafvoer

de voorraadbak vol G· 'In

[g] [g] [g/min]

493,4 5153,6 2173,9

Leeg 420,0 5129,4 2162,8
7

f 524,3 5308,0 2151,7

439,0 5189,2 2155,2

Werkelijke draaifrequentie 169,8 [omw/min]

11.5 BEREKENINGEN

De produktafvoer is berekend volgens formule (11.3).

gewicht emmer vol - gewicht emmer
G

UiI
• =---------=------

meettijd
(11.3)

Wanneer de meetpunten in een figUUf worden uitgezet kan een best passende lijn

door de punten worden getekend. In figUUf II.l zijn de best passende lijnen bij ver

schillende hoogten van het produkt in de voorraadbak getekend.

Vit de meting voigt dat de produkthoogte in de voorraadbak invloed heeft op de

produktafvoer. Om de invloed van de hoogte zo klein mogelijk te houden en zonder

de noodzaak de hoogte in de voorraadbak constant te houden, is er gekozen voor een

minimaal halfvolle voorraadbak. Het verband tussen de produktafvoer en de twin

schroefdraaifrequentie is gelijk gckozen aan het gemiddelde van de best passende lijn

voor een volle en halfvolle voorraadbak. Deze lijn is de streep-puntlijn in figuur 11.1.

Voor de lijn geldt vergelijking (11.4).

Guu = 14,1638'w - 51,6644

1995

(11.4)
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94 Bijlage II: Experiment B, produktafvoer

o-vol val. x.ha~ vol val en +.Ieeg val
24oor------.-------,------.------,----r--g-------,

2200

2000

1800

c

~1600
E

~
~ 1400

~
Co

1200

1000

60~':-0-------=80::-------:-:':,o70----1:-:':-20::--------:1-'::40:--------:-:16~O-------:-:!180

draalfrequentie lWinschroef [omw/min)

Figuur II.l Best passende lijnen bij verschillende produkJhoogten en het gemiddelde van een
volle en halfvolle voorraadbak (streep-puntlijn)

In tabel 11.4 staan standaarddeviatie en correlatiecoefficient voor de verschillende

lijnen. Vit tabel 11.4 voIgt dat de fout die wordt gemaakt door middelling klein is.
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Tabelll.4 De standaarddeviatie en correlatiecoefficient vaor de verschillende lijnen

lijn volle lijn halfvolle
' "

gemiddeldelijn lege voor-
.,

volle en haif-voorraadbak voorraadbak . raadbak

. volle voor':;
S': )

'taadbak 4,c. .1

standaardde- 31,51 35,84 25,63 37,8

viatie ,
,

"
(Y '. ,

correlatiecoef~ 0,9990 0,9986 0,9992 0,9984, )

ficient
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BiiJage III: Experiment C, niet-lineariteit

111.1 DOEL EXPERIMENT

Het doe1van experiment Cis het bepalen van de niet-lineariteit van de overdrach

ten tussen de in- en uitgangen. Hiemaast wordt de juistheid bekeken van de stan

daardinstelling per ingang. Als ingangen zijn gebruik: de luchttemperatuur, de schud

frequentie en de produkttoevoer. De uitgang is de produktvochtigheid. Door de grote

meettijd van het experiment, 6 dagen, wordt dit experiment gebruikt am de variatie

van de produktvochtigheid in het voorraadbak te bepalen.

111.2 SAMENVATTING RESULTATEN

In tabel IlL3 staat de samenvatting van de resultaten van de meting per ingang.

Tabel III.3: Nieuwe standaardwaarden en lineaire domeinen van de ingangen

Standaardinstelling
"

Lineairdomefn
\

Luchttemperatuur [0C] 85 70-100

Produkttoevoer [kg/uur] 80 60-100

Schudfrequentie [Hz] 3,5 -
, "

Luchttoevoerstroom 1200 -,
>"'>, . [kg/uur]

,~,
,

"

De gemiddelde produktvochtigheid van het natte produkt dat de droger ingaat is

gelijk aan 7,1 % met een standaarddeviatie van 0,52%.
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111.3 BESCHRIJVING EXPERIMENT

Bijlage III: Experiment C, niet-Iineariteit

Het ingangssignaal bestaat uit een trap met 8 eenheidsstappen met elk een tijds

duur van een uur. Een meting is in twee delen gesplitst en over twee dagen verdeeld.

AIle ingangen zijn met de hand ingesteld. De luchttemperatuur heeft een standaardin

stelling van 80°C en wordt gevarieerd met stappen van 10°C. De schudfrequentie

heeft een standaardinstelling van 3,5 Hz en wordt gevarieerd met stappen van 0,75

Hz. De produkttoevoer heeft een standaardinstelling van 90 kg/uur en wordt geva

rieerd met stappen van 20 kg/uur.

De meting wordt met behulp van Genesis gelogd. De log-file wordt per dag

opgeslagen met de temperaturen van de natte-bol, warme lucht en produkt aan het

begin en het einde van het warme lucht gedeelte van de droger. De meetpunten

worden om de twee minuten bemonsterd. De produktvochtigheid wordt een keer per

eenheidsstap bepaald 55 minuten na het begin van een stap. Er worden twee samples

genomen om de meetnauwkeurigheid te vergroten.

De metingen waarbij de schudfrequentie en de produkttoevoer worden gevarieerd,

wordt de bedhoogte gemeten. De hoogte wordt gemeten op de plaatsen waar de

produkttemperaturen worden gemeten. De meting gebeurt 40 en 50 minuten na het

begin van een nieuwe stap. Tijdens dit experiment is ook gekeken naar de produkt

vochtigheid van de korrels in de voorraadbak. Er zijn per dag 2 metingen gedaan aan

het begin en aan het einde van de dag. De eerste drie dagen zijn samples genomen

boven uit de voorraadbak. De overige drie dagen zijn samples genomen bij de pro

duktafvoer.

IlIA METINGEN

Ais eerste is de luchttemperatuur gevarieerd. In figuur IlL I staat het in- en uit

gangssignaal, de luchttoevoerstroom en de geschaalde en gecorrigeerde polynoom

van de overdracht van ingang naar uitgang. Zie hoofdstuk 3 voor het berekenen van

de polynoom. De overige ingangen staan ingesteld op de standaardwaarde.
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Ingang: Luch1lemperatuur Luchtalvoerstroom
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Figuur 111.1 Meting I met een trapvormig ingangssignaal voor de luchttemperatuur

Per dag is er voor de meting ongeveer 500 kg korrels nodig. De oude produkt

voorraad was 100 kg. De produktvoorraad is uitgebreid met 400 kg nieuwe korrels.

Dit kan de reden zijn waarom de produktvochtigheid tijdens de meting sterk varieert.

Om de produktvochtigheid te berekenen is naast de produkttemperatuur ook de natte

boltemperatuur nodig. De natte-boltemperatuur varieert mee met de variaties van de

luchttemperatuur. In de log-file varieert de natte-boltemperatuur nauwelijks. Dit

wordt veroorzaakt doordat Genesis veranderingen kleiner dan 0,5 % niet opslaat. De

natte-boltemperaturen zijn geschat voor het berekenen van de produktvochtigheid

aan de hand van de overige data in de log-file.

Na de luchttemperatuur is de schudfrequentie gevarieerd. De meting staat in

figuur 111.2.
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Ingang: Schudfrequentie

Uitgang: produktvochtigheld
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Figuur III.2 Meting 2 met een trapvormig ingangssignaal voor de schudfrequentie

Bij het verlagen van de schudfrequentie van 3,5 Hz naar 2,75 Hz ontstond een

ophoping van nat produkt bij de vulmond. Tijdens deze stap is met de hand het

produkt verder de droger in verplaatst. Oe stap van 2,75 Hz naar 2 Hz is om deze

reden overgeslagen en is de schudfrequentie terug ingesteld op de standaardinstel

ling. Door het vollopen van de droger is de eerste 20 cm van de geperforeerde

schudplaat verstopt. Oit is echter pas bemerkt na de laatste meting en resulteerde

erin, dat het bed bij de volgende metingen in het begin van de droger niet goed

fluidiseert. Oit beYnvloed de hoogtemeting aan het begin van de droger.

Tijdens de volgende meting wordt de produkttoevoer gevarieerd. Het resultaat van

de meting staat in figuur III.3. Tijdens het tweede deeI van deze meting is de absolute

vochtigheid van de lucht, als gevolg van beter weer, gezakt van 6,4 glkg naar 5,7

glkg.
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Ingang: produkttoevoer Luchlatvoerstroom
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Figuur III.3 Meting 3 met een trapvormig ingangssignaal voor de produkttoevoer

Bij elke stap is 50 minuten na de start van een trap een sample genomen aan het

eind van het warme lucht gedeelte van de droger. In tabel 111.2 staan de gemeten

produktvochtigheden voor elke trap vermeldt. In de laatste kolom van de tabel staan

de gemiddelde steady state produktvochtigheden. De vet afgedrukte waarden zijn de

instellingen van de ingangen gelijk aan de standaardinstellingen.

Er is bij de standaardinstelling ongeveer een absolute offset van 0,05% tussen de

on- en off-line gemeten produktvochtigheid. Een oorzaak hiervoor kan niet worden

gegeven. Bij de overige waarden blijken er duidelijke verschillen te bestaan tussen de

on- en off-line gemeten produktvochtigheden. Dit wordt voor een deeI veroorzaakt,

doordat de laatste kolom een gemiddelde is in tegenstelling tot de off-line meting.

Opvallend is het grote verschil in het tweede deel van trap 3. De gemeten off-line

produktvochtigheid is veeI lager dan de on-line gemeten produktvochtigheid.
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TabelllI.2

Bijlage III: Experiment C, niet-lineariteit

Meetresultaten van off-line gemeten produktvochtigheden

Produkt- Produkt- Gemiddel- Gemiddel-

voch- voch- de produkt de steady, "~

tigheid tigheid voch- state eind-;,

sample 1 sample 2 ' tigheid waarde~ ,
; ? "

,..,.
'.

[%] [%] [%] [%], .. \

"

Trap 1:;· ~ stapJ' 0,2171 0,2280 0,2226 0,2857
P. '~

stap 2luchttem~ . 0,2284 0,2200 0,2242 0,2506
~, " 0,

peratum stap 3 0,2735 0,2625 0,2680 0,2980

"
sfap 4 0,2546 0,2912 0,2729 0,3147

stap 5 0,2682 0,2795 0,2738 -
stap 6 0,4146 0,4715 0,4430 -
stap 7 0,2790 0,2791 0,2790 -
stap 8 0,2457 0,2481 0,2469 0,3177

Trap 2: stap 1 .. 0,3335 0,3003 0,3169 0,3159

schudfre- stap 2
"

0,3526 0,3270 0,3398 0,3053

quentie stap 3 0,3026 0,3065 0,3046 0,3118

stap 4 0,2574 0,2419 0,2497 0,3061

stap5 0,2566 0,2578 0,2572 -
stap 6 0,2437 0,2523 0,2480 0,3045

Trap 3: stap 1 0,2158 0,2734 0,2446 0,3292

produkttoe- stap 2 0,3398 0,3054 0,3226 -
voer stap3l" 0,2447 0,2424 0,2436 0,3367

(

0,1939 0,2309 0,2124 0,2971stap 4 "
;tsfup 5 0,1652 0,1409 0,1531 0,2808

. stap 6"':1 . 0,1184 0,1221 0,1202 0,2678
.\, / ,\' .
stap 7. ; 0,1263 0,1435 0,1349 0,2793

, stap 8 0,1773 0,2011 0,1892 0,3045

Bij variaties van de schudfrequentie en de produkttoevoer is ook de bedhoogte

gemeten. In tabel I1L3 staan de bedhoogten, waarbij de schudfrequentie wordt geva-
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Bijlage III: Experiment C, niet-lineariteit 103

rieerd.

TabelIII.3 Bedhoogten hi) varia/ies van de schudfrequentie

Bedhoogte na Bedhoogte na Bedhoogte na Bedhoogte ria
" 50 min. Ti IQ7,40 min. Ti106 40 min. TiI07" 50 min. Ti106

~' " ;
[em] ;; .' [em] [~~] [em] J

, f

stap! 13,5 16,0 13,0 16,0

stap 2 8,5 11,5 8,5 11,5

stap3 12,5 16,5 13,0 16,0

stap 4 18,0 21,5 18,0 21,5

stap 5 \" 25,0 28,0 25,0 27,0

stap 6 16,0 20,0 16,0 20,0

De hoogten bij PT-IOO Ti106 zijn na stap 5 niet meer te vergelijken met de voor

gaande metingen. Bij stap 5 is de droger vol gelopen, hierdoor zijn de gaten in de

bodemplaat over de eerste 20 em verstopt. In tabel IlIA staan de bedhoogten, waarbij

de produkttoevoer wordt gevarieerd.

Tabel III.4 Bedhoogten hi) variaties van de produkttoevoer

Bedhoogte na Bedhoogte na

40 min. Ti106 40 min. Ti107

Stap I'

.$tap 2

Stap3
.

Stap4.~
~tap5;
",M ' , ,:>

,~ _::Sili.p6", .85:
,',

Stap 7

Stap 8

[em]

16,0

18,0

16,0

17,5

16,0

18,5

16,0

21,0

[em]

20,5

20,5

20,5

20,0

20,0

19,5

20,0

20,0

Bedhoogte na

50 min. Ti106

[em]

15,0

18,0

17,0

18,0

16,5

18,0

17,5

21,5

'y,,',
,Bedhoogte na:
-: ' i
50 mirfTil07~

-Je~]:/ ,\ t

21,0

20,5

20,5

20,0

20,5

19,0

20,0

20,5
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104 Bijlage III: Experiment C, niet-lineariteit

Elke dag is aan het begin en einde van de meting de produktvochtigheid van het

natte produkt gemeten. Tijdens de eerste drie dagen is een sample genomen boven uit

de voorraadbak. Tijdens laatste drie dagen is een sample genomen bij de produktaf

voer. De gemeten produktvochtigheden staan in tabel III.5 en III.6.

Tabel II1.S Produktvochtigheden nat produkt boven uit de voorraadbak

"
,

Gemldd~ldelt, Produktvochtig- Produktvochtig-
,~,

''k' ;
f

heid sample I heid sample 2 produktvoch-
f ','

'" [%] [%] tigheid

Jc , [%]

Dag 1 5,1844 4,2390 4,7117
~ )-

r

3,7188 3,6226 3,6707

, Dag2 3,6324 4,5196 4,0760
, , ,~

"

5 ' 5,4826 5,2830 5,3828
"

Dag 3: : 6,2844 6,4714 6,3779

, 4,8789 4,9585 4,9187

Gemiddelde 4,8563

Standaarddeviatie 0,9625

TabelIII.6 Produktvoch/igheden natte produkt dat de voorraadbak verlaat

[%]

Produktvochtig

heid sample 1

[%]

7,4962

6,3187

6,4224

6,2235

Produktvochtig

heid sample 2

[%]

6,6270

6,7124

6,6160

7,8495

Gemiddelde

produktvochtig

heid
, ,

7,0616

6,5155

6,5192

7,0365
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~

Produktvochtig- Produktvochtig
f
- Gemiddelde

heid sample 1 heid sample 2 produktvochtig-:

[%] [%] heid
,)

[%]

Dag6 6,8028 7,8112 7,3070
, , 5,4272 10,3527 7,8899

Gemiddelde 7,0550

Standaarddeviatie 0,5175

De produktvochtigheid van het natte produkt boven in de voorraadbak is lager dan

de produktvochtigheid van het natte produkt dat voorraadbak verlaat, dit wordt

veroorzaakt doordat het oppervlaktevocht van de korrels naar de bodem van de

voorraadbak zakt. De ruis die door de varierende produktvochtigheden wordt veroor

zaakt, wordt duidelijk door het schudden verminderd, zie de waarden van de stan

daarddeviaties in de tabellen I1L5 en IIL6.
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B.ijJage IV: Experiment D, identificatie.

IV.• DOEL EXPERIMENT

Het doel van experiment D is het meten van een dataset, die geschikt is om het

model van vibro-fluidbeddroger te schatten. De ingangssignalen van de dataset zijn

PRBNS-signalen.

IV.2 SAMENVATTING RESULTATEN

Uit de meting voIgt een uitgangssignaal dat geschikt is om de vibro-fluidbeddro

ger te identificeren. Beide ingangen worden over een groot deel van het lineaire

domein aangestuurd.

IV.3 BESCHRINING EXPERIMENT

De ingangssignalen van luchttemperatuur en produkttoevoer zijn onafhankelijke

PRBNS-signalen. De PRBNS-signalen hebben een minimurnpulsduur van 1 minuut.

De schudfrequentie staat ingesteld op 3,5 Hz en de luchttoevoerstroom op 1200

kg/uur. De experimentduur is 4 uur. De amplitude van de PRBNS-signalen is gelijk

aan het lineaire arnplitudedomein van de ingangen. In tabel IV.l zijn de experiment

gegevens samengevat.
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Tabel IV.} Samenvatting experimentgegevens

Bijlage IV: Experiment D, identificatie

Standaardwaarde PRBNS-arnplitude

Luchttemperatuur [DC] 85 15

Produkttoevoer [kg/uur] 80 20

Schudfre~quentie [Hz] 3,5 -
Luchttoevoerstroom' 'J 1200 -

, ..

[kg/uur]

In de logfile worden de temperaturen van de natte-bol, lucht en het produkt aan

begin en eind van de droger om de 10 seconden opgeslagen. Naast de temperaturen

wordt de luchttoevoerstroom gemeten en wordt er een dummy-uitgang gelogd. De

dummy-uitgang dient om de tijd in de logfile te controleren. De temperatuur van de

dummy-uitgang geeft de werkelijke tijd weer. 10.00 °C geeft een tijd aan van 10:00.

IVA METINGEN

De ingangen zijn gelijk geexciteerd met de PRBNS-ingangssignalen. Het resultaat

van de meting staat in figuur IV.1. Uit het figuur voigt dat de luchttemperatuur over

het verwachte temperatuurbereik wordt aangestuurd.
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Bijlage IV: Experiment 0, identificatie 109

Produkllemperatuur Ti 108 Nalle bollemp en produl<llemp. Ti 107

I~

45

400 30 60 90 120 150 180 210 240
Tijd (minuten]

40,...-~~--~~-~~----.-,

38

Produl4Yochtigheid Luch!1emperallJur

30 60 90 120 150 180 210 240
Tijd (minuten]

95
U
&

';' 90

~
~ 85
E
~

80

Figuur IV.I Resultaat van de meting

IV.S BEREKENINGEN

Vande in- en uitgangssignalen worden de covarianties berekend. De covariantie

van een signaal is gelijk aan het ac-vermogen van het signaal. Met behulp van covari

anties kunnen de signalen worden genormeerd. In tabel IV.1 zijn de covarianties

weergegeven.

TabeIIV.I Covarianties van de ingangssignalen en het uitgangssignaal

, ........., ...... "4. •.... _..

ProdUkitoevoei--Luchttemperatuur

Covariantie 200,3 401,6 122,4.10'6
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.Ellil.age V: Experiment E, ruis

V.I DOEL EXPERIMENT

Het doel van experiment E is het bepalen van de grootte van de genormeerde

uitgangsfout ten gevolge van mis. De genorrneerde uitgangsfout geeft de mogelijk

heid om de modelfout bij validatie te beoordelen.

V.2 SAMENVATTING RESULTATEN

De uitgangsfout is gelijk aan 340.10-6
• Wanneer het uitgangssignaal wordt genor

meerd, wordt de genormeerde uitgangsfout gelijk aan 200.10-3
.

V.3 BESCHRIJVING EXPERIMENT

Tijdens dit experiment worden aIle ingangen ingesteld op de standaardwaarden. In

tabel V.l staan de instellingen samengevat.

Tabel V.I Instel/ingen van de ingangen

Standaardwaarde

Luchttemperatuur

Produkttoevoer

Schudfrequentie

Luchttoevoerstroom

[kg/uur]
~,

[Hz]

85

80

3,5

1200

In de logfile worden de waarden van de natte-boltemperatuur, luchttemperatuur,

produkttemperatuur aan het begin en eind van droger opgeslagen. De duur van

experiment is 3 uur, waarbij de data van de laatste 2 uur in de logfile wordt opgesla-
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112 Bijlage V: Experiment E, ruis

gen. De bemonsteringsfrequentie is gelijk aan 1/10 Hz.

V.4 METINGEN

In figuur V.l staat het resultaat van de meting.

Produ~emperatuur Ti 108
80,-------~-~-----,

Nalle bo~emp en produ~emp Ti107

75

~70

55

50
0

26
030 60 90 120 30 60 90 120

TIJd [mlnuten] Tijd [mlnuten]

Produktvochti gheid Luchllemperatuur
035 100

~
95

"0 ~ 90.0;
.c 5Ol

~ 0.3
a

85~ -0 Q)

~ a.
=> E 80"0 Q)

0 l-

et
75

025
0

70
030 60 90 120 30 60 90 120

TIJd [mlnuten] TiJd [minuten]

Figuur V.I Resultaat van de meting

Het figuur laat na ongeveer 15 minuten een opvallende stijging van de produkt

vochtigheid zien. De verhoging van de produktvochtigheid wordt waarschijnlijk

veroorzaakt door een waterfilmlaagje, dat zich hecht aan het PT-100 element. Dit

zorgt ervoor dat de temperatuur van de PT-100 de natte-boltemperatuur wil bereiken.

De piek is op hetzelfde moment, zowel bij de temperatuur aan het begin als aan het

einde van de droger te zien. Dit duidt erop dat het water via de luchttoevoerstroom

wordt aangevoerd.
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Bijlage V: Experiment E, ruis

V.5 BEREKENINGEN

De uitgangsfout van de produktvochtigheid wordt volgens formule (V.l) bere

kend.

113

(V.I)

E : uitgangsfout

De genormeerde uitgangsfout wordt volgens formule (V.2) berekend. Het geno

meerde uitgangssignaal is gelijk aan het uitgangssignaal gedeeld door de standaard

deviatie van het signaal.

(V.2)

En : genonneerde uitgangsfout
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Bijlage VI: Experiment F, validatie

VI.l DOEL EXPERIMENT

Het doe! van experiment F is het meten van een dataset, die geschikt is om het

model van vibro-fluidbeddroger te valideren. De ingangssignalen van de dataset zijn

PRBNS-signalen.

VI.2 SAMENVATTING RESULTATEN

De genormeerde uitgangsfout is gelijk aan 0,27. De meting is gedaan bij een

absolute luchtvochtigheid van 10,7 glkg.

VI.3 BESCHRIJVING EXPERIMENT

De luchttemperatuur- en produkttoevoeringangssignalen zijn onafhankelijke

PRBNS-signalen. De PRBNS-signalen hebben een minimumpulsduur van 4 minuten.

De schudfrequentie staat ingesteld 3,5 Hz en de luchttoevoerstroom op 1200 kg/uur.

De experimentduur is 4 uur. In tabel VI.I staan de gegevens samengevat.

Tabel VI.l lnstellingen van de ingangen

"
Standaardwaarde PRBNS-arnplitude

Luchttemperatuur [0C] 85 8

Produkttoevoer [kg/uur] 80 10
... , . -

Schudfrequelltie - [Hz] 3,5 -

Luchttoevoerstroom 1200 -
[kg/uur]
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116 Bijlage VI: Experiment F, validatie

In de logfile worden de temperaturen van de natte-bol, warme lucht en het produkt

aan begin en eind van de droger om de 10 seconden opgeslagen. Naast de temperatu

ren wordt de luchttoevoerstroom gemeten en wordt er een dummy-uitgang gelogd.

De logging is gestart op 9:59:57 in plaats van 10:00:00 de tijd waarop de ingangen

worden veranderd. Deze correctie is toegepast, amdat deze fout ook is gemaakt

tijdens de identificatie.

Om ervoor te zorgen dat er minder water van de voorraadbak in de vibro-fluidbed

droger lekt, is de bevestiging bij de produktafvoer minder vastgezet.

VIA METINGEN

Het resultaat van de meting staat in figuur VI.1. De absolute luchtvochtigheid was

tijdens de meting gelijk aan 10,7 g/kg, dit ligt ver boven de gemiddelde luchtvochtig

heid van 7 glkg.

ProdukllemperaDJur T. 108 Nane bo~emD en produkllemp Ti107

~65
5
~
Q;
"-
~ 60
/-

~40

250 30 60 90 120 150 180 210 240
TIJd [mlnuten)

LuchnemperatuurPrOduktvochllgheid

"0
.0;

~029

E

~ 028

~ 027

0260 700 30 60 90 120 150 180 210 240
TIJd [mlnuten!

Figuur VI.l Resultaat van de meting
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Illilage VII: PRBNS-Iuchttemperatuur

De gebruikte pulsbreedte van het PRBNS-signaal is 1 minuut. De grootste tijdcon

stante van de verwarming is 7,5 minuut. In deze bijlage wordt de maximumamplitude

van een onvervormde sinus aan de uitgang van een laagdoorlaatfilter berekend met

een ingangsvermogen dat gelijk is aan het vermogen van het PRBNS-signaal. De

tijdconstante van het laagdoorlaatfilter is 7,5 minuut.

Het vermogen van een PRBNS-signaal heeft de vorm van een sinc-functie:

w't
sin-P

2

w'tp

2

<Il = verrnogensdichtheid

a
p

= PRBNS-signaalamplitude

w = radiale frequentie [ r~1
'tp = PRBNS-signaalpulsbreedte [s]

Het vermogen van een sinus is:

Ts c periodetijd sinus [s]

as c amplitude sinus

(VII. I)

(VII.2)

De sinus met de hoogste frequentie die niet wordt vervormd, is de sinus waarvan

de maximumhelling gelijk is aan de maximumhelling van het laagdoorlaatfilter. De

maximumhelling van een staprepsonsie is gelijk aan:
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118 Bijlage VI1: PRBNS-Iuchttemperatuur

'tI~ = tijdconstante laagdoorlaatfilter

De maximumhelling van een sinus ligt bij de nuldoorgangen:

(
d( asdSin

t
WI) ) max 21t

= ±a W = ±a sST
S

(VII.3)

(VII.4)

Met behulp van formule (VII.3) en (VIlA) kan de periodetijd van sinus 7'., worden

berekend.

T =. (VII.S)

De amplitude van de onvervormde sinus as voigt uit het gelijkstellen van formule

(VILl) aan (VII.2) met hierin ingevuld vergelijking (VII.S).

't a
J sin-..L..L

a J = 2 ap 'tp • 'twas ::::
S 1t't/~ 'tpap

'twas

(VII.6)

De maximumamplitude van een onvervormde sinus voIgt uit formule (VII.6) en is

gelijk aan 6,6. De periodetijd van de sinus voIgt uit formule (VII.5) en is ge1ijk aan

10 minuten.
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