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SAMENVATTING 

Er is een modelstudie gemaakt van 
industri~le droger bestaande uit 
transportbanddroger. Van dit type 
bv. te Veghel. Bij dit bedrijf 
bedrijfsvoering ervan economisch en 

een Filtermat-drooginstallatie, een 
een sproeidroger gevolgd door een 
staan er o.a. twee bij DMV Campina 
bleek behoefte aan kennis om de 

technologisch te optimaliseren. 

Om de bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren, is inzicht nodig in het 
gedrag van het proces onder veranderlijke omstandigheden. Daartoe is 
een dynamisch fysisch-mathematisch model van de droger ontwikkeld op 
basis van de massa- en enthalpiebalansen over de droger en een eenvou
dige hesenrijving van de droogkinetiek van de te drogen vaste stof. 
Het model is vertaald naar een in FORTRAN 77 geschreven simulatie
programma waarmee het mogelijk is op een relatief snelle wijze inzicht 
te krijgen in de dynamica en statica van het proces. 

Computersimulaties die het werkpunt beschrijven laten realistische 
resultaten zien. De dynamica van het proces rond het werkpunt kon niet 
worden geverifi~erd. Maar ook de numerieke resultaten voor afwijkende 
instellingen geven geen aanleiding tot wantrouwen. 

Simulaties laten zien dat het proces zich min of meer symmetrisch rond 
het werkpunt gedraagt d.w.z. positieve en negatieve variaties van 
stuurgrootheden geven tegengestelde responsies van het proces. Dit is 
voor een deel toe te schrijven aan de over een procesgedeelte constant 
veronderstelde diffusieco@ffici~nt. 

Volgens het model kan de produktiecapaciteit van de droger worden 
verhoogd door de ingaande luchttemperatuur van de sproeidroger te 
verhogen en tegelijkertijd het luchtdebiet er door te verlagen. Een 
bijkomend voordeel is dat de energiekosten ook lager blijken te zijn. 
Het gemiddelde eindwatergehalte van de vaste stof is hierbij als (enig) 
criterium genomen. De hitte-gevoeligheid van de te drogen vaste stof is 
de beperkende factor. 

Met dit fysisch-mathematische model van de Filtermatdroger en de daar
bij behorende simulatieprogrammatuur ligt er een gezonde basis om, bij 
voorkeur na verdere verificatie van het model, te komen tot een breder 
opgezette optimalisatie van de bedrijfsvoering van de Filtermatdroger. 
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1. INLEIDING 

1.1 Probleem- en doelstelling 

In het kader van mijn afstudeerwerk heb ik gedurende de periode 
april 1986 - april 1987 een modelstudie gemaakt van een industri~le 
Filtermat-drooginstallatie. Deze Filtermatdroger bestaat uit twee 
drogers in serie: een sproeidroger gevolgd door een transportband
droger. Deze studie is mede gedaan ten behoeve van DMV Campina bv. 
Veghel waar o.a. dit type droger staat. Het bedrijf behoort binnen de 
DMV-organisatie tot de divisie Industri~le Produkten en houdt zich o.a. 
bezig met de produktie van melkeiwitten en melksuikers, die als grond
stof dienen voor de voedingsmiddelen- en pharmaceutische industrie. Uit 
contacten tussen dit bedrijf en het ITP (Instituut Informatie-Technolo
gie voor Produktie-automatisering TUE-TNO) bleek dat er behoefte be
stond aan kennis naar de mogelijkheden voor optimalisatie (economisch 
en technologisch) van de Filtermatdroger. 

Bij analyse van het begrip 'optimale bedrijfsvoering' bleek dat het 
(voorlopig), in volgorde van prioriteit, als volgt is te specificeren 
1. voldoe aan de produktspecificaties m.b.t. eindwatergehalte, tempe

ratuur van de vaste stof en andere voor te schrijven eigenschappen 
van het produkt, 

2. maximaliseer de contributiemarge d.w.z. het verschil van opbrengsten 
en variabele kosten. 
Deze contributiemarge wordt maximaal door de beste afweging van de 
grootte van: 
a.opbrengsten: in een vraagmarkt worden deze bepaald door de 

haalbare produktiecapaciteit. 
b.variabele kosten: de kosten van een drooginstallatie worden met 

name gevormd door de energie-, onderhouds- en 
emstelkosten die gemaakt worden bij de over
schakeling van de installatie op een ander 
produkt. 

Met grote nadruk wordt gesteld dat een maximale contributiemarge 
nooit ten koste mag gaan van de te leveren produktkwaliteit. 

Om tot een optimale bedrijfsvoering te komen, kunnen een aantal wegen 
worden bewandeld: 

1. Optimalisatie van de bedrijfsvoering 
Wiskundige optimalisatietechnieken kunnen hun nut bewijzen bij het 
vinden van een gunstiger instelling van de droger onder allerlei 
omstandigheden. Men kan hierbij ook denken aan het verbeteren van 
start-up en shut-down procedures waar we te maken hebben met insta
tionaire processen en aan optimale omschakeling van de produktie op 
andere produkten waarbij de installatie (vaak) in een ander werkpunt 
gebracht moet worden. Andere mogelijkheden liggen in het minimali
seren van het energieverbruik bij een gegeven produktiecapaciteit. 
Bij optimalisatie is altijd sprake van een criterium (winst
functie) dat (die) tevoren moet worden gedefini~erd. Aan de ver
schillende termen in het criterium wordt vervolgens een gewichts
factor toegekend die het belang van die term in het criterium 
vastlegt. 
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Optimaliseren kan m.b.v. een aantal methodieken geschieden, afhanke
lijk van het probleem dat moet worden aangepakt: 
a. Statisch optimaliseren 

De vraagstelling luidt: Gegeven een winstfunctie, wat is dan de 
beste constante instelling van de verschillende stuurgrootheden 
over een tijdsinterval zodanig dat deze winstfunctie maximaal 
wordt. 

b. Momentaan optimaliseren 
Nu wordt gezocht naar de optimale instelling (sturing ) van het 
proces op elk tijdstip als functie van de toestand ervan. 

c. Dynamisch optimaliseren 
Een logisch vervolg op het momentaan optimaliseren is het dyna
misch optimaliseren: nu wordt gezocht naar de optimale sturing 
als functie van de tijd om de installatie van toestand 1 naar de 
gewenste toestand 2 te brengen. Dit is de best denkbare sturing: 
een betere bestaat er bij de gegeven winstfunctie niet. Men zou 
kunnen denken dat een optimale instelling op elk tijdstip (momen
tane optimalisering) ook altijd de optimale sturing over een 
tijdsinterval oplevert. Dit is in het algemeen niet zo daar bij 
het dynamisch optimaliseren gebruik gemaakt wordt van voorkennis 
over de gehele periode waarover geoptimaliseerd wordt. 

2. Verbetering procesbeheersing 
zodat een instelling mogelijk wordt gemaakt die dichter ligt bij een 
door optimalisatie gevonden optimum, de effecten van storingen en 
fluctuaties in de verschillende stuurgrootheden zo goed mogelijk 
onderdrukkend. Indien het een randminimum zou betreffen, spreken we 
van een 'bottle-neck'. We kunnen hierdoor onder gunstiger en con
stantere condities produceren. Ook kunnen wellicht veiligheidsmarges 
hierdoor worden verkleind. De kennis die wordt opgedaan middels 
simulaties van de droger, is wezenlijk in het ontwikkelen van een 
regeltechnisch concept. 

3. Verbetering ontwerp Filtermatdroger 
Er zou kunnen blijken dat de beperkingen m.b.t. produktkwaliteit, 
produktiecapaciteit en energieverbruik ingegeven worden door het 
ontwerp van de installatie. Nagegaan zou kunnen worden in hoeverre 
deze beperkingen kunnen worden geMlimineerd door een nog beter 
ontwerp. Alternatieve uitvoeringsvormen kunnen worden bestudeerd op 
hun technologische en economische eigenschappen. Hergebruik van 
lucht en/of terugwinning van warmte zijn voor de hand liggende 
mogelijkheden in het geval van een droger. In het algemeen zouden 
uit de resultaten ontwerpregels kunnen volgen. 

Om de geschetste wegen echter te kunnen bewandelen is inzicht nodig in 
het gedrag van de Filtermatdroger onder dynamische omstandigheden. 
Nagegaan moet worden welke grootheden de prestaties van de droger 
bepalen. Een eerste stap in het proces van optimalisatie is de ont
wikkeling van een (fysisch-mathematisch) model dat wordt vertaald naar 
een computersimulatieprogramma. We krijgen hiermee een gereedschap in 
handen dat relatief snel en goedkoop veel verschillende , ook praktisch 
nauwelijks realiseerbare, bedrijfsomstandigheden kan simuleren. Het 
ontwikkelde model moet vervolgens worden getoetst aan de fysische 
werkelijkheid om de simulatie-resultaten te kunnen vertalen naar 
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concrete aanbevelingen om de bedrijfsvoering te verbeteren. 
Samengevat kunnen we de primaire doelstelling van dit afstudeerproject 
als volgt formuleren: 
-ontwikkeling van een fysisch-mathematisch model van de Filtermat
droger en de daarbij behorende simulatieprogrammatuur. 

-Het model beoogt een acceptabele beschrijving te geven van de droger. 
Daaruit moet inzicht volgen in het proces en in di~ grootheden die het 
gedrag van de Filtermatdroger bepalen. 

In Figuur 1.1 is de opzet van de studie schematisch weergegeven. Het is 
een opzet om op langere termijn tot optimalisatie van de totale 
bedrijfsvoering te komen. Het afstudeerproject behelst met name het 
binnen de stippellijnen aangegeven gedeelte. Om maximaal voordeel van 
deze modelstudie te trekken, moet het project voortgezet worden. 
Immers, de eigenlijke optimalisatie zal in dit werk niet plaats vinden. 
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de mogelijkheden om tot 
optimalisatie van de bedrijfsvoering te komen. 
-----: beschreven in dit werk 
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1.2 Procesbeschrijving 

1.2.1 Inleiding 

Het inpassen van een droogfase in een produktieproces heeft meestal 
zowel technologische als economische redenen: 

1. toepassing en/of volgende procesfase vergt droog 
speelt de hanteerbaarheid een grote rol, 

2. voor met name levensmiddelen wordt de houdbaarheid 
3. een verlaging van transport- en opslagkosten 

volumevermindering. 

produkt. Hierbij 

vergroot, 
door gewichts- en 

De economische aspecten van een droogproces en de produktkwaliteit 
hangen in het algemeen sterk af van het te drogen produkt en de gekozen 
procesuitvoering. Maar in elke praktische uitvoering is een droog
installatie in procestechnologische zin een ondoorzichtige installatie. 
Naast het primaire stof- en warmte-overdrachtsproces kunnen zich een 
aantal secundaire processen afspelen die de kwaliteit van het produkt 
en/of proces in sterke mate kunnen be!nvloeden. Deze sub-processen 
zoals o.a. agglomeratie, krimp, herkristallisatie, chemische omzettin
gen, vorming van glazige oppervlakken op drogende deeltjes, laten zich 
niet of nauwelijks mathematisch beschrijven waarbij ook slecht bekend 
is in welke mate ze het primaire stof-en warmteoverdrachtsproces beïn
vloeden. 
Een verdere moeilijkheid is dat een aantal grootheden zoals de dif
fusieco~ffici~nt, de warmte-overdrachtsco~ffici~nt, en de deeltjes
grootte(-verdeling) doorgaans geen constanten zijn doch functies van 
watergehalte en/of temperatuur en vaak nog andere grootheden. Als deze 
verbanden al bekend zijn, dan zijn zij vaak sterk niet-lineair en/of 
onzeker. 

Al met al maken deze constateringen duidelijk, dat het mathematisch 
acceptabel beschrijven, en in een later stadium optimaliseren, van een 
drooginstallatie geen sinecure zal zijn. 

1.2.2 Beschrijving Filtermatdroger 

De eerste Filtermatdroger (E35) werd ontworpen en gebouwd door de 
Amerikaanse firma DAMROW. Dit ontwerp werd door DMV zelf verbeterd 
hetgeen resulteerde in een tweede installatie, de E36. Filtermatdroger 
E36 bestaat uit een sproeidroger gevolgd door een kruisstroom
transportbanddroger. Er worden meerdere produkten op geproduceerd zodat 
van tijd tot tijd omschakeling van de installatie noodzakelijk is. De 
produktiecapaciteit van deze Filtermatdroger bedraagt circa 5 ton 
poeder/hr. 
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De gehele installatie is, voor zover in beschouwing genomen, schema
tisch weergegeven in Figuur 1.2 • De verschillende temperaturen geven 
een indicatie voor de procescondities. 

VOEDING 

L 
u 
c 

~------------------------8 T 

I 
N 

Figuur 1.2: Schematische weergave Filtermatdroger E36 van DMV Campina 
bv. te Veghel. De nummers stellen de verschillende plenums 
(luchtuitlaten) voor. 

Het gaat in deze modelstudie om een produkt X waarvan de fysische 
eigenschappen zijn weergegeven in Bijlage 2. 
Omdat het goedkoper is water te ve~ijderen door indampen, is voor 
deze droger een indampinstallatie geschakeld. Hier wordt de voeding 
reeds ingedikt tot een watergehalte van 40-50 massa-% H2o. De produkt
eigenschappen zijn niet constant als gevolg van seizoensinvloeden die 
veranderingen veroorzaken in de samenstelling van de aangevoerde melk. 

In de sproeidroger vindt de primaire droging van de vaste stof plaats 
met een droogeffici~ncy van 80-90%. Dit begrip wordt gedefini@erd als 
het quotiMnt van de hoeveelheid overgedragen water en de hoeveelheid 
water die onder de gegeven omstandigheden maximaal kan worden over
gedragen. 
De banddroger dient niet alleen als nadroger en koeler maar ook om 
gewenste secundaire processen een kans te geven zich te voltrekken. 
Sommige produkten vergen herkristallisatie of een chemische omzetting. 
De vaste stof verlaat het proces met een eindwatergehalte van circa 3 
massa-% • 
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1.2.2.1 Sproeidrogen 

Bij het sproeidroogproces wordt een suspensie (vaste stof gedispergeerd 
in een vloeistof ) onder hoge druk verneveld en in contact gebracht met 
(hete) lucht. In dit geval betreft het een co-current sproeidroger 
d.w.z. lucht en voeding (vaste stof) gaan aan dezelfde zijde de droger 
in en uit. Het voordeel hiervan is dat het produkt beschermd wordt 
tegen te hoge temperaturen omdat bij ingang de voeding nog relatief 
veel water bevat en de vaste stoftemperatuur dus wordt gedrukt omdat 
veel energie nodig is voor het dan snelle droogproces. 
Het sproeidroogproces kent drie fasen : 

1. Verneveling van de voedin& 
Onder hoge druk (> 100 atm.) wordt de voeding in een roterende bewe
ging door een kleine opening van een zgn. druknozzle geperst: druk 
wordt omgezet in oppervlakte, zij het met laag rendement. Door het 
vernevelen wordt een groot specifiek oppervlak verkregen waardoor 
het stof- en warmteoverdrachtsproces sterk wordt gestimuleerd. Er 
wordt in deze sproeitoren gebruik gemaakt van een aantal parallele 
nozzles. De min of meer bolvormige deeltjes hebben een diameter 
vari~rend tussen 10 en 300~m waarbij de verkregen deeltjesgrootte
verdeling over het algemeen vrij breed en sterk afhankelijk is van 
de vernevel-strategie (nozzledruk, voedingdebiet, vaste stofeigen
schappen). 

2. Contact lucht-vaste stof 
In dit stadium vindt menging van deeltjes en lucht plaats. De 
luchtstroom wordt tangentiaal ingeblazen waardoor een goed contact 
tussen beide stromen is gewaarborgd. Dit is van belang voor een 
intensief droogproces. 

3. Droogproces 
Deze fase in het proces neemt de meeste tijd in beslag. Vaste stof 
en lucht worden gemengd verondersteld over een dwarsdoorsnede van de 
sproeitoren. In deze fase wordt het meeste water aan de vaste stof 
onttrokken. De gemiddelde verblijftijd van de deeltjes bedraagt 
circa 15 s. en is afhankelijk van de stromingstoestand van de lucht 
in de sproeidroger. 

Een plaatje van deze drie fasen is te zien in Figuur 1.3 • 

Figuur 1.3: De drie fasen in het sproeidroogproces. 
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Tot slot enkele voor- en nadelen van het sproeidrogen: 

Voordelen:-continue drogen op zeer grote schaal is mogelijk, 
-geschikt voor hitte-gevoelige produkten, 

7 

-de eigenschappen van het eindpoeder zijn binnen zekere gren-
zen in te stellen door aanpassing van de procescondities. 

Nadelen :-sproeidrogen is alleen mogelijk voor verpompbare produkten, 
-relatief hoog energieverbruik per kg droog produkt omdat de 

voeding vrij nat moet zijn om verpompbaar te blijven, 
-de kapitaalkosten zijn relatief hoog door de grote afmetin

gen van de installatie. 

Voor meer praktische aspecten met betrekking tot het sproeidroogproces 
wordt verwezen naar Masters /5/. 

1.2.2.2 Banddrogen 

De vaste stof die de sproeidroger verlaat, valt op een brede geper
foreerde polyester transportband die door een aantal droogkamers (sec
ties) loopt waarbij lucht en vaste stof met elkaar in kruisstroom zijn. 
Deze transportbanddroger bestaat uit 5 droogkamers waarvan er vier min 
of meer onafhankelijk gestuurd kunnen worden. De drooglucht voor Sectie 
l is afkomstig uit de sproeidroger. De primaire functie van de Secties 
l en 3 is nadrogen, terwijl de Secties 4 en 5 dienen als koelsecties. 
Sectie 2 kan naar keuze gebruikt worden als droger of als retentie-zone 
voor herkristallisatie van vaste stof. In dit geval wordt Sectie 2 als 
droger gebruikt. 
De lucht wordt direct verwarmd door branders. Er vindt geen hergebruik 
van lucht of terugwinning van warmte plaats. 
De vaste stoflaag heeft een vrijwel uniforme dikte van circa 5 cm. 
Over deze vaste stoflaag vindt een drukval van 10 tot 30 mm WK plaats 
hetgeen niet verontrustend is onder normale omstandigheden. Er moet 
echter worden gewaakt voor een "dichtslaan" van de band (sterke afname 
porositeit vaste stoflaag) waardoor de drukval snel toeneemt en de 
luchtdebieten verminderen. Het proces wordt hierdoor in droogtechnische 
zin flink verstoord. 
De hoeveelheid lucht door plenum 1 (Figuur 1.2) wordt zodanig inge
steld dat sterke luchtstromingen worden vermeden zodat de laag zich 
rustig op kan bouwen hetgeen zeer belangrijk is vanwege het eerder 
genoemde dichtslaan van de band. 

Na het drogen vindt verdere verwerking van produkt plaats. Het betreft 
dan mechanische processen als zeven, malen en verpakken voor opslag en 
transport. 
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2 THEORIE VAN DROOGPROCESSEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal in algemene zin worden ingegaan op een aantal 
aspecten die het drooggedrag van een deeltje bepalen. Het droogproces 
zal worden beschreven vanuit de analogie die er bestaat met elektrische 
netwerken. In deze analogie zijn concentratie (watergehalte) en tem
peraturen de potentiaal-bepalende grootheden die afgeleid kunnen wor
den uit de massa- en enthalpiebalansen. De fluxen volgen uit een verge
lijking die de drijvende kracht beschrijft zoals de Fick- of de 
Fouriervergelijking. Er ontstaat dan een algemeen droogmodel. 

Lezers die reeds vertrouwd zijn met deze materie en het bijbehorende 
begrippenkader, kunnen dit hoofdstuk overslaan. Voor een uitgebreide en 
meer elementaire behandeling van deze materie wordt verwezen naar de 
collegedictaten "Proceskunde 3A" /8/ en "Drogen" /9/. 
De in dit werk gebruikte symbolen vindt men in de symbolenlijst. 

2.2 Een algemeen droogmodel 

Om droogprocessen te kunnen beschrijven, zal nagegaan moeten worden wat 
in dit verband onder "drogen" wordt verstaan. De volgende, gangbare, 
definitie zal worden gehanteerd : 

DROGEN is een stofoverdrachtsproces waarbij één of 
meerdere vluchtige componenten selectief aan een 
produkt worden onttrokken en aan een andere fase 
worden overgedragen. 

In dit geval gaat het om de overdracht van water naar lucht (gasfase). 
Er vindt dus een fase-overgang van water plaats hetgeen met een 
enthalpieverandering (verdampingsenthalpie) gepaard gaat. Omdat we ook 
te maken hebben met een temperatuurverschil tussen beide fasen, komt 
daar nog warmte-overdracht bij. 
We kunnen dus drie deelprocessen onderscheiden: 
1. stofoverdracht 
2. warmte-overdracht (voelbare warmte) 
3. een enthalpie-verandering door verdamping 
Deze drie deelprocessen zullen verder apart worden besproken. Aan het 
einde van het hoofdstuk vindt integratie plaats d.m.v. een be!nvloe
dingsschema van het droogproces. 
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2.2.1 Stofoverdracht 

We beschouwen een 
opgebouwd uit N 
heersen. Schil k 
opslagcapaciteit 
(Figuur 2.1). 

homogeen, bolvormig deeltje dat gedacht wordt te zijn 
concentrische schillen waarbinnen uniforme condities 
kan dan symbolisch worden voorgesteld door een massa

Vk en een weerstand tegen stoftransport ~ 

• 11 • 
1\, I 1\,2 

T vs,k 

Figuur 2.1: Symbolische weergave concentrische schil van bolvormig 
deeltje d.m.v. RC-eenheid. 

Het gehele deeltje 
serieschakeling van 
geeft. Cs i-l stelt 
van schil ! en schil 

kan dan symbolisch worden weergegeven door een 
N (i=N) van deze eenheden zoals Figuur 2.2 aan
de potentiaal (watergehalte) voor op de schilgrens 
i-1. 

Ri-1,1 ·Ri-1,2 
--v 
Is,i-1 

c,,i-2 

Figuur 2.2: Symbolische weergave bolvormig deeltje door een serie
schakeling van RC-eenheden. 

Omdat de parti~le weertstanden Ri-l~ en Ri,t 
vervullen, kunnen ze worden samengetro~Ken tot een 
Ri-l" We krijgen dan Figuur 2.3. 

dezelfde functie 
overall weerstand 

Figuur 2.3: Symbolische weergave deeltje door serieschakeling van 
RC-eenheden na samentrekken parti~le weerstanden. 



Hoofdstuk 2: Theorie van droogprocessen 10 

Door de weerstand Ri gaat een (stof)stroom Fi gegeven door de gediscre
tiseerde Fick-vergelijking: 

(2.1) 

Een befnvloedingsschema van dit diffusiemechanisme in de vaste stof 
ziet er uit als in Figuur 2.4 • 

Figuur 2.4: Be!nvloedingsschema diffusiemechanisme in de vaste stof. 

Om het diffusiemechanisme in de lucht te beschrijven, kan een analoge 
gedachtengang worden gevolgd door M concentrische schillen rondom het 
deeltje te denken. 

Om beide modellen voor stoftransport in één fase te koppelen moeten we 
de relatie kennen tussen Cg j en Cs i" Beide oppervlakteconcentraties 
zijn in het algemeen niet aan elkaar'gelijk omdat de migrerende compo
nent een voorkeur kan vertonen voor één der fasen, afhankelijk van de 
chemische affiniteit van de migrerende component tot elk der fasen. 
Voorlopig zullen we er van uitgaan dat deze relatie te schrijven is 
als: 

Cs .i = f ( Cg .j .Ts .i •.. ) (2.2) 

In het symbolisch schema komt dit neer op een potentiaalsprong op het 
grensvlak. Dan komen we tot de algemene voorstelling van een stofover
drachtsproces van Figuur 2.5a met het daarbij behorende be!nvloedings
schema van Figuur 2.5b. In Figuur 2.5b is uiteraard de flux Fi gelijk 
aan F • Wanneer we deze abstracte Figuren vertalen naar de fysische 
realit~it in de vorm van concentratieprofielen in beide fasen dan komen 
we tot Figuur 2.5c • 

We hebben tot nu toe geen aannamen hoeven doen m.b.t. de toestand 
waarin het systeem zich bevindt. 



a. 

b. 

c. 
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c g, I 
c g,j-2 c g,j-1 c g,j c c c c: s,1 s,i-1 s,i-2 s, I r--- I I I I I -e+ T 'I ·-1 • • 

Rj-1 R. liG R. Ri-l J sg 1 

_rg,l 

, , 

_I:.j-1 &.J ~· 

cs,i-3 

's,i-2 

cs,i-1 

c . .. , 
c. ----------------g,J 

cg,j-1 

cg,j-2 ------ ----- - -

Figuur 2.5: Stofoverdracht 
a. Symbolisch schema 

S 0 l _I· ~,i-~vs,l 

R 

~Cag= concentratiesprong op het oppervlak 
b. Belnvloedingsschema 
c. Concentratieprofielen 

Het theorema van Thévenin leert dat een lineair netwerk zonder 
termen beschreven kan worden met een impedantie z. Daarmee wordt 
netwerk van Figuur 2.Sa verder vereenvoudigd tot Figuur 2.6 • 

z 
g 

R 
g 

c . 
&.J 

c . 
s,1 

AC sg 
R 

s 

Figuur 2.6: Vereenvoudigde symbolische weergave stofoverdracht. 

11 

bron
het 
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In de meeste gevallen kunnen we voor de luchtfase het systeem benaderen 
door de capaciteiten te verwaarlozen (niet te snelle processen); dan 
zijn parti~le weerstanden geconcentreerd te denken tot één weerstand in 
een diffusiegrenslaag met dikte' g• Buiten deze diffusielaag wordt 
ideale menging verondersteld. We passen daarmee in feite de 1-filmtheorie 
van Nernst toe (1904). Daarmee ontstaat Figuur 2.7. Dit is het basis
model waar we in de discussie van uit zullen gaan. 

a. 

b. 

c . 
S,l-

C • 
s,1-

c . .. , 
c . 

g,J 

c . c . 
g,J s,J. . - . -e+ 

R. 
l. 

cg,bulk -- .. -------------- -----

R 6 
g 

Figuur 2.7: Basisstructuur stofoverdracht 
a. Symbolisch schema 
b. Concentratieprofielen 

Uiteindelijk doel is het bepalen van de flux F door het oppervlak die 
wordt gegeven door 

F=D (2.3) 
r=R 

Wanneer deze flux F bekend is kan via een massabalans over resp. het 
deeltje en de lucht het gemiddelde watergehalte in beide fasen worden 
berekend. 
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De condities voor de evenwichtstoestand volgen direct uit het befn
vloedingsschema van Figuur 2.§b want in dat geval is er (per definitie) 
geen netto-stoftransport: Fi=Fj=O. 
Dit houdt dus in dat: 

cs,i= cs,i-1= cs,i-2= cs,1 èn cg,j= cg,j-1= cg,j-2= cg,1 

We kunnen in de structuur van Figuur 2.7a een tweetal extremen onder
scheiden die met het getal van Biot voor stofoverdracht worden gekarak
teriseerd. Dit kental wordt gedefiniUerd als de verhouding van weer
stand voor stofoverdracht in de disperse fase (vaste stof) en de weer
stand voor stoftransport in de continue fase (lucht). 
In formulevorm: 

(2.4) 

De twee extremen zijn: 
A. BiM=OO: Rs,i+Re(Zs))) Rg 

We komen in deze situatie op het symbolische schema met het daarbij 
behorende fysische plaatje van Figuur 2.8 • De droogflux F wordt 
volledig bepaald door de weerstand in het deeltje zelf. We hebben 
dan ook te maken met bij benadering vlakke profielen in de 
luchtfase. 

z, 

ï_ 

---------- ---+--.....:....-----
a. b. 0 

R 

Figuur 2.8: Stofoverdracht voor Biot=OO 
a. Symbolisch schema 
b. Concentratieprofiel 
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B. BiM=O : Rg >> Rs,i+Re(Zs) 

Hierbij hoort het symbolisch schema en fysische plaatje van 
2.9 • Het stoftransport in het deeltje is zo snel dat we 
deeltje nagenoeg uniforme profielen aantreffen. 

cs,bulkl---------+ 

14 

Figuur 
in het 

: 11 I ---1 

c . 
8·' 

'a, bulk. 

l\~..._: __ _ 
i TT T ____ _r V, -· 

I 

a. b. 

Figuur 2.9: Stofoverdracht voor Biot=O 
a. Symbolisch schema 
b. Concentratieprofiel 

In het koppelen van de twee sub-modellen voor stofoverdracht in elk der 
fasen hebben we gesteld dat de concentratie Cs i wordt gegeven door de 
functie f(aw,Ts,i, •• ) • Deze functie wordt in de droogtechnologie de 
sorptiecurve genoemd. Hierin is Cg,j ,het watergehalte van de lucht, 
omgerekend naar een wateractiviteit aw op het oppervlak van het deel
tje. Deze wateractiviteit is gedefini@erd (bij ideaal gedrag van het 
lucht-waterdamp-mengsel) als : 

waarin: aw 

p~ 
Pw 

wateractiviteit 
parti@le waterdampspanning 

parti@le verzadigingswaterdampspanning 

( 2 .5) 

(-) 
(atm.) 

(atm.) 

Deze experimenteel te bepalen curve legt het verband tussen het 
watergehalte van de lucht op het oppervlak van het deeltje (uitgedrukt 
in een wateractiviteit) en het watergehalte van het deeltje onder (iso
therme) evenwichtscondities. 
We krijgen vaak een bij benadering S-vormige sorptie-isotherm, zoals 
in Figuur 2.10 • Verticaal staat de wateractiviteit aw van waterdamp op 
het grensvlak in de gasfase uitgezet. Omdat het evenwichtsgegevens 
betreft komt de water-activiteit aw overeen met de relatieve vochtig
heid RV van de lucht waarmee de vaste stof in contact is. Horizontaal 
staat uitgezet de evenwichts-grensvlakconcentratie water op het 
oppervlak van de vaste stof. 
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1.o,..-----------------, 

0.8 

•w 

1 
0.6 

0.4 

0.2 

o.o-+.c._-..-----.------,..----r-----.--~--' 
1.2 0.0 0.6 0.2 0.4 

----•ca,i (kl H20/kg droge stof) 

Figuur 2.10: Sorptie-isotherm (algemeen) 

De sorptie-isotherm is een statisch gegeven. Immers, de curve geldt bij 
één temperatuur voor de condities van het grensvlak onder evenwichts
omstandigheden. Vraag is dan wat de waarde ervan is onder dynamische 
omstandigheden. Wetenschappelijk gezien mag de sorptie-isotherm niet 
zonder meer gebruikt worden omdat we te maken hebben met: 
1. niet-evenwichtscondities 
2. niet-isotherme grensvlakcondities 

Praktisch gezien is aan de eerste voorwaarde wel voldaan wanneer het 
gaat om niet te snelle stofoverdrachtsprocessen zodat op het grensvlak 
evenwicht mag worden verondersteld. 
Aan voorwaarde 2 is veel moeilijker te voldoen omdat het dan om iso
therme processen moet gaan. Een droogproces is echter in het algemeen 
geen isotherm proces. Daarom zouden we de temperatuurafhankelijkheid 
van de sorptie-isotherm moeten nagaan. Dit is een zeer tijdrovende 
zaak omdat het bepalen van één punt van de curve reeds enkele dagen 
vergt. In deze praktische situatie wordt daarom aangenomen dat de 
temperatuur-afhankelijkheid meevalt zodat de sorptie-isotherm bruikbaar 
is over een groter temperatuurtraject. Vaak blijkt deze afhankelijkheid 
inderdaad relatief klein te zijn. 

Uit het verloop van de sorptie-isotherm kunnen uitspraken afgeleid 
worden over het drooggedrag van de vaste stof. Daartoe is het gebruike
lijk de sorptie-isotherm arbitrair te verdelen in twee gedeelten : 

aw > 0.90 en aw ( 0.90. 

~w > 0.90 
Omdat de sorptiecurve voor aw>0.90 een vlak verloop vertoont, wordt de 
tijd waarin het produkt zich in dit gebied verkeert wel aangeduid met 
"Constant WaterActivity Period" (C.W.A.-Period). 
Wanneer ~)0.90, heerst op het oppervlak van de vaste stof een hoge 
relatieve vochtigheid. Dit komt overeen met de situatie waarin zich op 
het oppervlak een waterfilm bevindt, daar aan het oppervlak van water 
per definitie een RV=1 heerst. Door deze schijnbare aanwezigheid van 
een waterfilm worden deze droogcondities ook wel "natte bol-condities " 
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genoemd. 
In de C.W.A.-Periode is R b~palend voor de droogsnelheid omdat het 
stoftransport binnen het ~eeltje snel genoeg is om de relatieve voch
tigheid op het oppervlak boven de 90% te houden. Wanneer het water
gehalte gedurende het droogproces afneemt, neemt de weerstand voor 
stoftransport in de vaste stof echter toe en daalt de evenwiehts
relatieve vochtigheid volgens de sorptiecurve. 

!.!-!w < 0.90 
Het gebied met aw<0.90 wordt daarentegen wel aangeduid met 
"Falling WaterActivity Period" (F.W.A.-Period). Hier is sprake van 
"droge bol-condities" • In de F.W.A.-Periode is het droogproces dif
fusie-gelimiteerd in de vaste stof. Immers, het stoftransport van water 
in het deeltje naar het oppervlak is zo langzaam geworden dat op het 
oppervlak geen hoge RV meer kan worden bereikt. 

Omdat de grens tussen de C.W.A.-periode en F.W.A.-periode arbitrair is, 
is er in werkelijkheid een overgangsgebied waarin beide parti~le weer
standen van belang zijn. Dit komt tot uiting in Figuur 2.11 waarin 
droogsnelheid en het watergehalte van de vaste stof als functie van de 
tijd zijn geschetst. Het overgangstijdstiplrc is het arbitraire over
gangspunt tussen beide droogfasen. 

J 
w 

a. 

C.W.A. F.W.A. 

T c ---tijd 

,. 
c- tijd 

b. 

Figuur 2.11: Karakteristieke drooggrootheden als functie van de tijd 
voor zowel c.w.A.-periode als F.W.A.-periode. 
a. droogflux Jw 
b. watergehalte Cs van de vaste stof 
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Om aansluiting te vinden bij de literatuur, worden tenslotte nog twee 
begrippen gefntroduceerd die betrekking hebben op het verloop van de 
concentratieprofielen in de vaste stof als functie van de tijd. Er 
worden twee fasen onderscheiden: 

een Penetratie Periode en een Regular Regime Periode. 

Onder een Penetratie Periode wordt die fase in het droogproces verstaan 
waarin het centrum van het te drogen lichaam geen gevolgen ondervindt 
van het proces wat op het grensvlak is begonnen. Het lichaam fungeert 
(bij benadering) als een half-oneindig lichaam. 
Na deze Penetratie Periode volgt een Regular Regime periode waarin de 
de concentratieprofielen nagenoeg onafhankelijk zijn geworden van het 
beginprofiel. 

Beide fasen in het droogproces laten zich het best illustreren door 
Figuur 2.12 waarin schematisch de in de tijd verlopende concentratie
profielen zijn weergegeven. 

c 

0 

-----~ .. r 

a. 

c . s,1 

C bulk 

R 

1-----------"., cs,i 
t=OO C ,bulk 

0 R 

----r 
b. 

Figuur 2.12: Concentratieprofielen als functie van de tijd voor een 
deeltje bij Biot=OO en constante luchtcondities. 
a. Penetratie Periode 
b. Regular Regime 
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2.2.2 Warmte-overdracht 

Warmte-overdracht kan analoog worden beschreven aan stofoverdracht, 
zie Figuur 2.13 • De temperatuur wordt voorgesteld door T, C stelt de 
warmtecapaciteit van een schil van het deeltje voor terwijl de weer
stand tegen warmteoverdracht wordt gevormd door R. 
We vinden nu geen temperatuursprong op het oppervlak omdat warmte geen 
voorkeur heeft voor één der fasen. 

a. 

b. 

c. 

I 
I 

T .=T . 
g,J s.l 

rg.j-1 

Tg,j-2 

rg,j-3 

Figuur 2.13: Warmte-overdracht 
a. Symbolisch schema 
b. Befnvloedingsschema 
c. Temperatuurprofielen 

De flux qi door de warmteweerstand Ri(en Rj)wordt dan gegeven door: 

Ts i - Ts i-1 
q; = . R· . 

I 

(2.6) 

We kunnen opnieuw de 1-filmtheorie van Nernst toepassen zodat we het 
schema van Figuur 2.13a kunnen vereenvoudigen tot dat van Figuur 2.14a. 
Daarmee verandert het fysisch plaatje in dat van Figuur 2.14b • 
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Op analoge wijze kunnen we het kental van Biot voor warmteoverdracht 
definil!ren. 

Tg,bulk 

a. 

b. 

R 
g 

T .=T . 
g,J s ,1 

Rs,i-1 Rs,i-2 

R . 
S,l 

m---l 
c ·_r_ Tc .Ie . 22Tc I S,l _L S,l- S,l-~ s, 

ö 
g 

Figuur 2.14: a. Symbolisch schema warmte-overdracht na toepassing 
1-filmtheorie van Nernst voor de luchtfase. 

b. Temperatuurprofielene 

2.2.3 Enthalpie-verandering door verdamping 

Bij gebruik van drooglucht 
fase-overgang van water. 
stof- en warmteoverdracht. 
damping is evenredig met de 
In formule: 

als tweede fase krijgen we te maken met een 
Daarmee wordt een koppeling gelegd tussen 
Het energievermogen dat nodig is voor ver
droogflux. 

waarin: Qv 
~H. 
F 

Q,. = Mfv•F 

energievermogen nodig voor verdamping 
verdampingsenthalpie 
droogflux 

(2. 7) 

(W) 
(J/kg) 
(kg/s) 
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2.2.4 Gekoppelde stof- en warmte-overdracht 

De drie globaal besproken deelprocessen die samen het droogproces 
karakteriseren moeten worden gekoppeld. We gaan uit van de basis
structuren van Figuur 2.7 en 2.13. Omdat Rg en Rs,i dezelfde functie 
vervullen kunnen ze worden samengevoegd tot een overall weerstand Rsg• 

Dit geldt zowel voor het geval van stof- als van warmteoverdracht. 
Omdat de oppervlakte-potentialen slechts een functie als tussenvaria
bele vervullen, kan het schema nog verder worden vereenvoudigd tot 
Figuur 2.15. 

cg,bulk 

AC 
sg 

+ 

. 
c . 
s,1 

R 
sg 

z 
s 

Figuur 2.15: Symbolisch schema stofoverdracht na samentrekken 
parti~le weerstanden tot overall weerstand. 

Het complete be!nvloedingsschema voor het droogproces ziet er dan uit 
als in Figuur 2.16 • De koppeling wordt tot stand gebracht doordat een 
wederzijdse be!nvloeding plaatsvindt van stofstroom Fi en warmtestroom 
qi. 

Figuur 2.16: Be!nvloedingsschema droogproces. 
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3. MODELLERING FILTERMATDROGER 

3.1 Inleiding 

Per definitie geeft een model slechts een vereenvoudigd beeld van 
een deel van de werkelijkheid omdat een model nooit alle aspecten van 
een proces zal kunnen beschrijven. De modelmaker heeft de vrijheid 
alleen di~ aspecten van een proces in zijn model te representeren die 
naar zijn mening van belang zijn om aan de doelstelling(en) van het 
model te voldoen. 

Modellen kunnen naar twee extremen worden onderscheiden: 
1. Fysisch-chemische modellen : waarin proceskennis is geformaliseerd, 

meestal in de vorm van massabalansen, energiebalansen, chemische 
kinetiek. 

2. "black-box" modellen: waarbij input-output data worden verzameld uit 
het te onderzoeken proces met het doel de parameters te schatten van 
een model, dat een structuur heeft die tevoren is gekozen. 

In de praktijk zullen beide extremen niet voorkomen doch zal het model 
een combinatie zijn van beide. 
Een overwegend fysisch-chemische benadering is aantrekkelijk indien 
theoretische kennis van het proces bestaat. Dit kan leiden tot meer 
inzicht in de vaak complexe interacties binnen een proces. Hierdoor 
ontstaat bruikbare informatie in de ontwerpfase en later bij de 
bedrijfsoptimalisering. 
De "black-box"-benadering kent deze voordelen veel minder. Het proces 
moet bestaan om de modelparameters te kunnen schatten. Daarbij hebben 
deze parameters doorgaans geen expliciete fysische betekenis en is het 
zo ontstane model vrijwel altijd alleen geldig over het gebied waarover 
is gemeten. De "black-box"-benadering biedt unieke voordelen wanneer 
geen theoretische kennis over het proces aanwezig is. 
Omdat we inzicht willen krijgen in de fysische grootheden die het 
droogproces bepalen, kiezen we voor de fysisch-chemische benadering. 

Simulatiemodellen kunnen een snel en krachtig hulpmiddel zijn in de 
ontwerp- en optimalisatiefase van industri~le processen. Simulatie 
biedt het grote voordeel dat in relatief korte tijd veel (praktijk)
experimenten nagedaan kunnen worden om het gedrag van het proces te 
bestuderen zonder dat het proces hoeft te worden be!nvloed. Dit voor
deel geldt des te sterker naarmate experimenten gevaren kunnen inhouden 
voor experimentator of proces. 

Deze aanpak levert echter alleen iets op indien op een of andere manier 
de geldigheid van het (simulatie-)model wordt aangetoond. Als het om de 
(quasi-)stationaire toestand van het proces gaat, is modelverificatie 
relatief eenvoudig, wanneer het echter het dynamisch gedrag van de 
betreft, dan ligt de zaak aanmerkelijk gecompliceerder. Om o.a. dit 
probleem aan te pakken is het meet -en dataverwerkingspakket PRIMAL 
(Package for Real-time Interactive Modelling, Analyses and Learning) 
ontwikkeld. Het is bedoeld om complexe processen te analyseren op grond 
van opgelegde, doelbewuste verstoringen (die het proces overigens 
slechts minimaal be!nvloeden) waarbij de responsies van het proces op 
die verstoringen worden gemeten. Na en/of tijdens de metingen (real-
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time) kunnen de verkregen procesdata worden verwerkt door hetzelfde 
pakket zodat een terugkoppeling ontstaat tussen experiment,analyse en 
experimentator. De plaats van PRIMAL en de experimentator binnen een 
procesanalyse-experiment wordt gegeven door Figuur 3.1 • 
Dit lijkt een aangewezen methode om h~t model te verifiMren omdat het 
lopende produktieproces niet wezenlijk wordt verstoord terwijl w~l 
informatie over de dynamica (incl. statica) van het proces wordt ver
kregen en zo vergelijking met simulatie-gegevens mogelijk is. Om zin
volle experimenten op te zetten, is kennis van het proces zeer wense
lijk, zo niet noodzakelijk. Simulaties bieden een uitstekende moge
lijkheid om deze kennis te verwerven. 

u(t) PROCES a - y(t) 

te stsignaal 

'""-
PIUMAL -

t 

~ EXPERIMENTATOR I 
Figuur 3.1: De plaats van PRIMAL en experimentator binnen een 

procesanalyse-experiment 

3.2 Modelstructuur 

3.2.1 Inleiding 

Het model van de Filtermatdroger rust op drie pijlers: 

1. de set van modelaannamen, 
2. op micro-niveau een beschrijving van het drooggedrag van het 

produkt, 
3. op macro-niveau de massa- en enthalpiebalansen over de droger of 

gedeelten daarvan. 

De drie grootheden die de zes ingaande stofstromen (5 luchtstromen en 1 
vaste stofstroom) kenmerken zijn: debiet, watergehalte en temperatuur. 
Bovendien heeft het proces nog een ingangsgrootheid: de transport
bandsnelheid. De omvang van het te ontwikkelen model is dus vrij groot: 
het aantal onafhankelijke ingangsgrootheden (stuurvariabelen) bedraagt 
19 (3x6+1) , het aantal uitgangsgrootheden bedraagt 18 (3x6). 
De kernformules van het model zijn in een kader geplaatst. 
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3.2.2 Modelaannamen 

3.2.2.1 Inleiding 

Het maken van aannamen is een noodzakelijke bezigheid om een model 
mogelijk te maken • De praktijk is immers te ingewikkeld om volledig in 
een (beperkt) aantal vergelijkingen te worden beschreven. De kunst be
staat er dan in om de redelijkheid van bepaalde vereenvoudigingen aan 
te tonen, bijv. door een experimentele verificatie achteraf. 
Zo ook worden m.b.t. de Filtermatdroger een fors aantal aannamen ge
maakt. Deze aannamen worden verdeeld in een drietal hoofdgroepen, die 
betrekking hebben op het totale proces als geheel of specifiek betrek
king hebben op de sproeidroger resp. de banddroger. Binnen deze hoofd
groepen wordt nogmaals een onderverdeling gemaakt naar procesvariabelen 
en produktvariabelen. Alle aannamen worden gepresenteerd als werkhypo
theses. Later zal ingegaan worden op de redelijkheid van een aantal 
aannamen. 

3.2.2.2 Aannamen m.b.t. het totale proces 

A. m.b.t. de procesvariabelen 

1. Het droogproces is volledig diffusie-gelimiteerd in de vaste stof: 
BiM '"'00 • 

2. Resorptie wordt verwaarloosd (geen hygroscopie). 
3. De sorptie-isotherm is geen functie van de temperatuur. 
4. Het droogproces is atmosferisch: fysische grootheden zijn onafhanke

lijk van de druk. 
5. In het beschouwde temperatuurtraject (O(T(200°C) wordt het water

damp-luchtmengsel als ideaal beschouwd. 
6. Vaste stof- en energieverliezen worden verwaarloosd. 
7. De bijdrage van straling in het warmte-overdrachtsproces wordt ver

waarloosd. 

B. m.b.t. de produktvariabelen 

8. Binnen een deeltje treden geen temperatuurgradienten op: BiH=O. 
Warmtegeleiding binnen een deeltje wordt snel genoeg verondersteld 
t.o.v. warmte-overdracht. 

9. Produkteigenschappen en fysische grootheden zoals soortelijke warm
te, warmtegeleiding, verdampingaenthalpie worden constant veronder
steld. 

10.Vaste stof is niet-krimpend, homogeen en houdt bolvorm gedurende 
het droogproces. 

11.Secundaire processen als kristallisatie en agglomeratie worden 
geacht geen invloed te hebben op het stof- en warmte-overdrachts
proces. 

12.De deeltjesgrootteverdeling kan worden gekarakteriseerd met een 
gemiddelde deeltjesgrootte. 
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3.2.2.3 Aannamen m.b.t. de sproeidroger 

A. m.b.t. de procesvariabelen 

13.Het stromingspatroon binnen de sproeidroger wordt in axiale richting 
als ideale propstroom geklassificeerd. 
Gevolgen van deze aanname zijn: 
-verblijftijd van lucht en deeltjes is gelijk, 
-de verblijftijd van de deeltjes is alleen een functie van het 
luchtvolumedebiet. 

14.In radiale richting wordt ideale menging verondersteld van lucht en 
deeltjes. Er is dus sprake van uniforme condities van beide fasen
stromen over een dwarsdoorsnede van de sproeitoren. 

B. m.b.t. de produktvariabelen 

15.Er wordt een constante grensvlakconcentratie verondersteld zolang 
RV(40%. 

16.Vaste stofdeeltjes 
zelfde drooggedrag: 
worden verwaarloosd. 

zijn onafhankelijk van elkaar en vertonen het
spray-effecten (interactie tussen deeltjes) 

3.2.2.4 Aannamen m.b.t de transportbanddroger 

A. m.b.t. de procesvariabelen 

17.De droogsecties beïnvloeden elkaar niet anders dan via het vaste 
stofbed op de band. 

18.Er is sprake van zuivere kruisstroom van vaste stof- en luchtstroom: 
er zijn geen mengeffecten op de band. 

19.0mdat de verblijftijd van de lucht in het bed zoveel korter is dan 
de verblijftijd van de vaste stof kan de dynamica ervan worden 
verwaarloosd, dus wordt de luchtfase de quasi-stationair beschreven. 

20.Er heersen per sectie uniforme ingangscondities van de lucht bij 
intrede in het bed. 

2l.Het proces is onafhankelijk van de breedte van de band. 
22.0mdat uit praktijkdata blijkt dat de droogsnelheid laag is in deze 

fase van het proces zal de invloed van de droogsnelheid op de deel
tjestemperatuur verwaarloosbaar klein zijn. daarom wordt de koppe
ling van stof en warmte-overdracht losgelaten. 

B. m.b.t. de produktvariabelen 

23.Constante porositeit vaste stoflaag. 
24.Uniforme laagdikte vaste stofbed op band. 
25.De luchtdebieten worden niet beïnvloed door drukverliezen over de 

band. 



Hoofdstuk 3: Modellering Filtermatdroger 25 

3.2.3 Modellering drooggedrag produkt 

3.2.3.1 Inleiding 

Er staan een drietal methoden open om een mathematische beschrijving te 
geven van het droogg~drag: 

a. Numerieke methoden 
Uitgaande van de (gediscretiseerde) diffusievergelijking voor het 
deeltje met bijbehorende randvoorwaarden kunnen de concentratie
profielen in het deeltje numeriek worden bepaald, waaruit een 
stofflux door het oppervlak van het deeltje volgt. Via een massa
balans over het deeltje resp. de lucht is daarmee het gemiddelde 
watergehalte in beide fasen op elk tijdstip bekend. Het grote voor
deel van het toepassen van numerieke methoden is, mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan (stabiliteit methode, nauwkeurigheid 
enz.), dat een groot aantal situaties beschreven kunnen worden: 
variabele diffusieco@ffici@nt, variabele grensvlakconcentratie, 
krimpgedrag kunnen in de berekeningen worden opgenomen. Nadeel zijn 
de over het algemeen relatief lange rekentijden die met een derge
lijke numerieke procedure gepaard kunnen gaan. Schoeber /8/ maakt 
melding van een CPU-tijd van 80-330 s. op een Burroughs B6700 per 
volledige evaluatie van de diffusievergelijking. De eerlijkheid 
gebiedt dat de te verwachten rekentijden op moderne machines aan
zienlijk lager zullen zijn. 

b. Analytische methoden 
De diffusievergelijking kan voor relatief eenvoudige randvoor
waarden analytisch worden opgelost. Hierbij moeten in het algemeen 
de diffusieco@ffici@nt, deeltjesgrootte en grensvlakconcentratie 
constant worden verondersteld. Het toepassingsgebied van de uit
drukking die dan wordt verkregen is weliswaar beperkt maar de 
structuur van de oplossing is erg eenvoudig en daardoor is de ver
kregen uitdrukking relatief weinig rekenintensief. De eenvoudige 
structuur is niet zo zeer te danken aan de methode als wel aan 
de gestelde randvoorwaarden. Het is namelijk niet automatisch zo 
dat een analytische oplossing minder rekenintensief is dan een 
numeriek ge8ri@nteerde methode, zie Brasz /1/. 

c. Kortsluit-methode 
Deze methode gaat uit van de analytische oplossingen voor resp. zeer 
korte (Penetratie Periode) en zeer lange droogtijden (Regular 
Regime). De methode gaat vervolgens na, door vergelijking met de 
numeriek verkregen oplossingen, in hoever de verkregen analytische 
oplossingen geldig zijn over een groter gebied en zo ja ,onder welke 
omstandigheden dit geldt. Onder bepaalde voorwaarden wordt dan de 
overgang gemaakt van de Penetratie-oplossing naar de Regular Regime
oplossing: kortsluiten. Wat resulteert zijn dan relatief eenvoudige 
uitdrukkingen die het drooggedrag van een deeltje beschrijven. 
Deze Kortsluit-methode is redelijk robuust gebleken. Een variabele 
diffusieco@ffici@nt (waarbij de afhankelijkheid van temperatuur en 
watergehalte vooraf in een machts-relatie is vastgelegd d.m.v. een 
aantal parameters) en krimpgedrag kunnen in beschouwing worden ge
nomen. Een nadeel is dat de tot nu toe bekende oplossingen alleen 
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geldig zijn voor een constante grensvlakconcentratie en de uitdruk
kingen alleen ter beschikking zijn in de vorm van differentiaal
vergelijkingen zodat numerieke integratie noodzakelijk is. 
Deze numeriek ge8ri@nteerde oplossingsmethode om het drooggedrag van 
deeltjes te beschrijven wordt uitvoerig beschreven door Thijssen en 
Coumans /9/. 

Hoewel de Kortsluit-methode een zekere robuustheid heeft en redelijk 
gunstige rekentechnische perspectieven biedt, wordt in dit werk toch 
gebruik gemaakt van de beperkter geldende analytische oplossingen. 
In het huidige stadium van het onderzoek (maart 1987) zijn voor 
produkt X geen (experimentele) gegevens bekend over de grootte-orde van 
de diffusieco@ffici@nt en zijn afhankelijkheid van watergehalte en tem
peratuur. Zoals uit Figuur 3.2 blijkt kan de diffusieco@ffici@nt een 
grote afhankelijkheid vertonen van het wätërgehalte van de vaste stof. 
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Figuur 3.2: Diffusieco@ffici~nt van water als functie van het 
watergehalte voor een aantal stoffen. 

Vanwege deze (tot nu toe onbekende) afhankelijkheden wordt de diffusie
co@ffici@nt binnen het model gebruikt als een fitfactor om de simula
tieresultaten zo goed mogelijk met de experimentele data te laten 
overeenkomen. In dat geval ligt ook het gebruik van een oplossing met 
een eenvoudige structuur voor de hand. Immers, een "duurdere" oplossing 
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heeft geen zin omdat de parameters die daarvoor nodig zijn niet bekend 
Z1Jn. De fysische betekenis van de diffusieco~ffici~nt komt hiermee wel 
op losse schroeven te staan omdat de grootheid met dit gebruik vervalt 
in een 'vuilnisbak'-variabele waarin alle gebreken van het model t.a.v. 
het drooggedrag ondergebracht worden. Dit gedeelte van het model kan 
men dus als "black-box" zien. 

3.2.3.2 Analytische beschrijving drooggedrag produkt 

Om tot een beschrijving van het drooggedrag van het produkt te komen, 
dient nagegaan te worden wat de droogeigenschappen zijn. Uit Hoofdstuk 
2 is gebleken dat de te verwachten droogeigenschappen zijn af te lezen 
uit de sorptie-isotherm van de desbetreffende vaste stof. Deze wordt 
voor produkt X gegeven door Figuur 3.3 • 
Deze sorptie-isotherm kan analytisch worden benaderd volgens de BET
adsorptietheorie van Brunauer,Emmett en Teller (1938) /2/. Daaruit kan 
de volgende analytische uitdrukking voor de sorptie-isotherm worden 
afgeleid, de zgn. BET-vergelijking: 
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Figuur 3.3: Sorptie-isotherm van produkt X ( ) bij 70°C en de 
analytische benadering volgens de BET-vergelijking (-X-X-). 
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Deze twee-parameter-vergelijking beschrijft de sorptie-isotherm goed 
voor aw<0.40. Voor Cs,i )0.05 worden te hoge waarden voor aw voorspeld. 
Deze analytische benadering wordt eveneens in Figuur 3.3 weergegeven. 
Door het omschrijven van de BET-vergelijking in de lineaire vorm: 

worden de 
eenvoudig 
(3.lb). 

waarden voor de BET-parameters voor een specifiek 
gevonden uit de as-afsnede en de helling van de 

(3.lb) 

produkt 
rechte 

Wanneer gegeven is dat het watergehalte van de voeding circa 0.65 kg 
H20/kg droge stof (40-massa% H20) bedraagt, dan zal duidelijk zijn dat 
de vaste stof droogt gedurende de F.W.A.-periode. Dit betekent dat het 
droogproces diffusie-gelimiteerd is in de vaste stof. Deze conclusie 
geldt des te sterker naarmate het droogproces vordert en dus het water
gehalte van de vaste stof vermindert. Bij constante luchtcondities zal 
ook de grensvlakconcentratie op het oppervlak van deeltje constant 
blijven omdat Cs,i direct gekoppeld is met Cg,i (Bi.OO). 
Deze grensvlakconcentratie wordt bepaald door ae wateractiviteit op 
het oppervlak te berekenen en dan uit de sorptie-isotherm (via BET
vergelijking) de grensvlakconcentratie te bepalen. Zoals reeds is bear
gumenteerd kunnen de concentratieprofielen in de luchtfase vlak worden 
verondersteld, zodat de wateractiviteit op het oppervlak van het deel
tje overeenkomt met de relatieve vochtigheid van de lucht. 

De relatieve vochtigheid RV wordt gedefini@erd als: 

RV = P~· 
p~ 

(3.2) 

De partiäle waterdampspanning wordt gevonden uit de definitie voor de 
absolute vochtigheid van de lucht: 

p... M ... 
= 

Pcoc-Pw M, 

totale druk in sproeidroger 
molmassa water 
molmassa lucht 
watergehalte lucht 

Hieruit volgt voor pw: p,.. = Prot 

(3.3) 

(atm.) 
(kg/kmol) 
(kg/kmol) 

(kg H20/kg droge lucht) 

(3.4) 

De parti@le verzadigde waterdampspanning is vrij sterk temperatuur
afhankelijk. Deze grootheid is te berekenen via de zgn. Antoine
vergelijking waarvan de vorm kan worden afgeleid uit de thermodynami
sche vergelijking van Clausius-Clapeyron (Denbigh /3/) • 
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Deze drie-parameter-vergelijking heeft de volgende vorm: 

waarin: A,B,C 

B 
lnp~. =A- C+T 

Antoine-parameters voor waterdamp. 

29 

(3.5) 

Voor de waarden van de parameters zie Bijlage 2. 
T Temperatuur van de lucht (°C) 

Wanneer beide waterdampdrukken bekend zijn, kan met behulp van verge
lijking (3.2) de relatieve vochtigheid worden berekend. 

We komen nu terug op het droogmodel dat in Hoofdstuk 2 werd besproken. 
Voor het beschrijven van het stoftransport kwamen we daarbij op Figuur 
2.6. Voor produkt X kan dit schema worden vereenvoudigd tot Figuur 3.4. 
We hebben immers te maken met een te verwaarlozen weerstand Rg ,dus met 
bij benadering constante grensvlakconcentratie. 

cg,bulk 

Figuur 3.4: Symbolisch schema stofoverdracht voor produkt X. 

Het discreet voorgestelde diffusiemechanisme in een homogeen, bolvormig 
deeltje met constante straal R en constante diffusiecoMfficiHnt D wordt 
na de limiet-overgang mathematisch beschreven door een partiHle diffe
rentiaalvergelijking, beter bekend als de diffusievergelijking. Deze 
luidt in bolco8rdinaten: 

waarin Cs 
D 
r 
t 

= D _!__2_(r 2 (jC~ (r .t) ) 
r2 är (j7· 

waterconcentratie 
diffusieco@fficiHnt 
afstands-co8rdinaat 
tijd-co8rdinaat 

De randvoorwaarden voor dit probleem luiden: 

1. een willekeurig beginprofiel beschreven door: 

t=O O~r~R Cs (r ,0) = Cso (r) = Cs (0) 

(3.6) 

(m~l/m3 ) 
(m /s) 

(m) 
(s) 

(3.6a) 
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2a.Uit symmetrie-overwegingen volgt dat in het centrum van het 
deeltje geen stofstroom vloeit: 

t >0 

2b. constante grensvlakconcentratie: 

De stofflux F volgt dan uit: I àCs (r .t) I F=D 
är r=R 

(3.6b) 

(3.6c) 

(3.6d) 

Daarmee is het probleem om het drooggedrag van een deeltje te beschrij
ven mathematisch geformuleerd. 

Wanneer het getal van Fourier wordt gedefini~erd als: 

Fo = Dt 
R2 

(3 .7) 

dan volgt na een fors rekenproces (Bijlage la) een uitdrukking voor het 
concentratieprofiel van het deeltje als functie van Fo en de straal r 
van het deeltje: 

00 

Cs(r .Fo) = Cs,i (1+2 L (-l)n 
n=l 

R 

+ 2 ~ . ( n 7T'r ) -n 21r2Fo J r, C ( ') . ( n 7T'r' ) dr, -R L. sm -R e so r stn R 
r n = 1 0 

(3.8) 

Uitdrukking (3.8) kan vereenvoudigd worden door voor het beginprofiel 
een uniform beginprofiel Cs(O) te kiezen. Dit is een re~le aanname aan 
het begin van het droogproces. De integraal kan dan relatief gemakke
lijk worden ge~valueerd. 
Daaruit volgt tenslotte (Bijlage lb) : 

(3.9) 

Deze oplossing (evenals overigens vergelijking 3.8) geldt niet voor de 
concentratie in het centrum van het deeltje. Om deze te bepalen moet de 
volgende limiet berekend worden: 

Cs (O.Fo) = lim Cs (r .Fo) 
r-o 

(3.10) 

Dan volgt (Bijlage lc) 

00 

( 1':' ) ( ) ( ( )) ( 2 ~ (-J)n e-n2TT2Fo) Cs O,rO = Cs 0 + Cs,i-Cs 0 1+ L. (3.11) 
n = 1 
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De gevonden uitdrukkingen (3.9) en (3.11) worden grafisch weergegeven 
als functie van het getal van Fourier in Figuur 3.5 Hierbij moet 
gelet worden op het dimensieloze karakter van de grootheden die langs 
de assen zijn uitgezet. Op de horizontale as staat de dimensieloze 
straal van het deeltje terwijl op de verticale as de in Hoofdstuk 11 in 
woorden1 gedefini~erde droog-effici~ncy is uitgezet. 

Cs (t)-Cs (0) 0.8 

c . -c (O) 
s,~ s 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

r 
'R 

Figuur 3.5: Concentratieprofielen van een homogeen, bolvormig deeltje 
met straal R (uitgezet als droogefficiUncy) als functie van 
het getal van Fourier volgens vergelijking (3.9) en 
(3.11) • 

Duidelijk zijn hierin de Penetratie Periode en de Regular Regime te 
herkennen. Voor Fo(0.05 is bij benadering sprake van Penetratie Per
iode,voor Fo)0.05 is sprake van het Regular Regime. De overgang van 
Penetratie Periode en Regular Regime hangt dus in absolute tijd gezien 
af van de diffusieco~ffici~nt en de deeltjesgrootte. 

Voor het gemiddelde watergehalte van het deeltje als functie van Fo 
geldt dan (Bijlage 1d): 

R 

Cs (Po ) = :3 oJ r • 2 Cs (r • ,Fo) dr • = 

(3.12) 
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Deze analytische oplossing wordt gebruikt om het drooggedrag van de 
vaste stof te beschrijven. Deze uitdrukking (3.12) is als functie van 
Fo grafisch weergegeven in Figuur 3.6 • 
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-------t ... ~ Fo 

Figuur 3.6: De gemiddelde droogeffici~ncy van een bolvormig deeltje 
als functie van het getal van Fourier volgens vergelijking 
(3.12) 

3.2.3.3 Beperkingen analytische oplossing 

Met nadruk wordt nogmaals gewezen op het feit dat de gevonden analy
tische oplossing, volgens vergelijking (3.12~ alleen geldt onder de 
volgende voorwaarden: 
1. constante diffusiecoMffici~nt 
2. constante deeltjesgrootte 
3. constante grensvlakconcentratie 
4. uniform beginprofiel 

De oplossingen zijn dus geldig voor een elementair volume waarin boven
staande voorwaarden van toepassing zijn. Dit elementair volume zal in 
het algemeen geen geheel apparaat zijn zodat we moeten discretiseren in 
de geometrie. 
Dat levert opnieuw problemen op ten aanzien van de geldigheid van de 
oplossing omdat vergelijking (3.12) afgeleid is voor een uniform begin
profiel. Bij overgang naar een volgend volume-element in bv. de Pene
tratie Periode zal het beginprofiel zeker niet vlak zijn zoals blijkt 
uit Figuur 3.4 • We zouden in dat geval dan ook de algemene vergelij
king (3.8) moeten gebruiken, die aanzienlijk rekenintensiever is door 
o.a. de numerieke integratie. 
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Daarom is gekozen voor de volgende, vereenvoudigde oplossing: 

11 

gedurende de Penetratie Periode bevindt een deeltje zich in êtn elemen
tair volume, daarna mag vergelijking (3.12) gebruikt worden voor elk 
volgend volume-element waarbij het gemiddelde watergehalte bij het ver
laten van het vorige volume-element als beginprofiel wordt aangenomen. 

We gaan dan uit van de veronderstelling dat de droogflux evenredig is 
met het gemiddelde watergehalte van de vaste stof en de grensvlak
concentratie. Deze vereenvoudiging lijkt gerechtvaardigd indien in het 
Regular Regime gedroogd wordt zodat het drooggedrag nagenoeg onafhanke
lijk is geworden van het beginprofiel. Naarmate het droogproces 
voortduurt zullen de profielen steeds vlakker worden (Figuur 3.1) zodat 
het gemiddelde watergehalte een steeds betere maat wordt voor het 
watergehalte op elke plaats in het deeltje. Een ander (oneigenlijk) 
argument is dat de diffusieco~ffici~nt toch als een fitfactor wordt 
gebruikt zodat deze vereenvoudiging ook daarin ondergebracht wordt, het 
'vuilnisbak'-karakter daarmee onderstrepend. 
Deze procedure wordt gevolgd in de berekening van de transportband
droger waar een nog te bespreken twee-dimensionale discretisatie nood
zakelijk is. 
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3.2.4 Modellering van de sproeidroger 

3.2.4.1 Inleiding 

Een acceptabele beschrijving van de sproeidroger is om ten minste twee 
redenen noodzakelijk: 
-de sproeidroger is de primaire droger in deze Filtermat-droger. In 
deze fase van het proces wordt 80-90 massa-% van het water aan de 
vaste stof onttrokken, 

-de uitgangscondities van de sproeidroger kunnen grote invloed hebben 
op het (na)droogproces op de transportband. 

De modelmatige beschrijving van de sproeidroger berust op de hechte 
koppeling van stof- en warmte-overdracht die tot uiting komt in de 
massa- en enthalpiebalansen over de sproeidroger. Uit deze balansen 
worden de differentiaal-vergelijkingen afgeleid over een "oneindig
dunne" dwarsdoorsnede van de sproeitoren. Daarmee is het mogelijk de 
quasi-stationaire toestand van de sproeitoren te berekenen. We gaan er 
van uit dat de sproeidroger zich altijd in de quasi-stationaire toe
stand bevindt en dat dus 'inschakel'-verschijnselen van relatief korte 
duur zijn t.o.v. de duur van het totale proces. 

3.2.4.2 Discretisatie sproeidroger 

De sproeitoren wordt in verticale richting opgedeeld in N lagen, daar
mee tevens een elementair volume-element defini~rend;(Figuur 3.7). Het 
aantal lagen N, en dus ook de laagdikte , hangt af van de door de 
numerieke integrator gekozen stapgrootte. Deze wordt bepaald door de 
mathematische stijfheid van de differentiaalvergelijkingen en de nauw
keurigheid waarmee de oplossing moet worden verkregen. Voor de nume
rieke integratie van het beginwaarde-probleem wordt gebruik gemaakt van 
een standaard Runge-Kutta-Merson-integratiemethode van de 4e orde. 

LUCHT 
VOEDING 

~ ~ 
I 

k 

z 

N 

~ l 
Figuur 3.7: Discretisatie sproeidroger. 
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3.2.4.3 Massabalansen 

De balansen worden gemaakt over de k-de laag van de sproeitoren. Een 
fractie ~ P van het volume wordt ingenomen door de vaste stof, terwijl 
een fractle (l-€p) wordt ingenomen door de lucht. Gezien de grote 
overmaat lucht die wordt gebruikt bedraagt deze volumefractie slechts 
circa 0.01%. De aanname dat de snelheid van de deeltjes constant is en 
dat de verblijftijd van deeltjes gelijk is aan die van de lucht, geeft 
als resultaat dat we te maken hebben met "pakketjes lucht-vaste stof" 
die onafhankelijk na elkaar door de lagen 1 t/m N vallen. 

De termen van een overall-massabalans over laag k luiden: 

In: Gds (l+Cds)z + Gdl (l+Cdl)z ( 3 .!Ja) 

Uit: Gds (l+Cds )z+~ + Gdr ( 1 +Cdr )z +.6z (3.13b) 

waarin: Gds droge stofdebiet (kg droge stof /s) 
Gdl droge luchtdebiet (kg droge lucht/s) 
cds watergehalte vaste stof (kg H2o /kg droge stof) 
cdl watergehalte lucht (kg H20/kg droge lucht) 

De droge stof- en droge luchtstromen zijn constant. 

De massabalans in de quasi-stationaire toestand geeft: 

(3.14) 

In de limiet-overgang geldt : 

-G I A(l+Cds) ]- I A(l~zCdr) I 
ds Az - Gdl l.l (3.15) 

dus: 
dCdt (z) Gds dCds (z) = - --

dz Gdt dz 
(3.16) 

Fysisch gezien zegt deze formule dat een vermindering van het water
gehalte in het produkt een verhoging van het watergehalte van de lucht 
geeft. Deze concentratieverhoging is evenredig met de verhouding van de 
droge stof-stromen. Naarmate een grotere overmaat lucht wordt gebruikt 
stijgt het watergehalte van de lucht dus minder tijdens het droogproces. 

De concentratiegradi~nt 
dCds (z) 

dz 
wordt gegeven door het drooggedrag 

van het produkt. Immers : uit Cd (t) volgens vergelijking (3.12~volgt 
Cds(z) door de tijd-plaats-transFormatie z-vp*t , waaruit door dif
ferentiatie de gezocht gradi~nt volgt. 
In de transformatie staat vp voor de valsnelheid van de vaste stof-
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deeltjes. Deze wordt gegeven door het quoti~nt van hoogte van de 
sproeitoren en de gemiddelde verblijftijd van de deeltjes in de sproei
droger. De verblijftijd wordt bepaald door het volumedebiet lucht en 
het volume van de sproeitoren. 

De termen van de massabalans van H2o over de luchtfase luiden: 

In door overdracht 

door advectie 

Uit door advectie 

(Gdl Cdl )z 

(Gdl Cdl )z+àz 

waarin:jwi 
A 

stofstroomdichtheid 
beschikbare uitwisselend oppervlak in laag k 

(3.17a) 

(3.17b) 

(3.17c) 

(kg/m2~) 
(m ) 

Het uitwisselend oppervlak A wordt berekend uit het specifiek oppervlak 
van de deeltjes betrokken op de het volume van laag k, dus: 

waarin : aspec 
(p 
vk 

specifiek oppervlak deeltje 
volumefractie vaste stof 
volume laag k 

De massabalans luidt: 

j.,; A + ( Gd1 Cd1 )z = ( Gdl Cdl )z+àz 

Met als resultaat na de limiet-overgang ll z-. dz 

dCdl (z) 
Gd/ = ,·.,;A 

dz 

(3. 18) 

(3.19) 

(3.20) 

Vergelijking (3.20) zegt dat alle overgedragen water in de luchtfase 
opgenomen wordt. Deze uitspraak is logisch omdat het gaat om een 2-
fasensysteem. Deze vergelijking wordt gebruikt in de afleiding van de 
temperatuurgradi~nt van de vaste stof over een 'dunne' dwarsdoorsnede 
van de sproeitoren. 

Daarmee zijn de massabalansen omgezet naar differentiaal-vergelijkingen 
die de verandering van het watergehalte van beide massastromen geven 
over een (dunne) dwarsdoorsnede van de sproeidroger. 
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3.2.4.4 Enthalpiebalansen 

Om te kunnen komen tot correcte enthalpiebalansen dient een referentie
toestand te worden gekozen. In het algemeen wordt vloeibaar water bij 
0°C en een druk van 1 atm. als referentie-toestand aangenomen. 
De definities voor de verschillende componenten zien er dan in formule-
vorm als volgt uit: 

enthalpie droge stof hds = Cp ,ds Tds 

enthalpie droge lucht hdl = CP ,dl Td, 

enthalpie vloeibaar water h ... , = Cp,wl T,..[ 

enthalpie waterdamp hwd = Alf 273 + Cp ,wd T ... d 

Gesteld wordt dat 

waarin: hi 
cp i 
T. , 

AÀ273 

enthalpie component i 
soortelijke warmte component i 
temperatuur component i 
verdampingaenthalpie van water bij 0°C. 

(3.2la) 

(3.2lb) 

(3.2lc) 

(3.2ld) 

(3.2le) 

(J/kg) 
(J/kg°C) 

(oe) 

(J/kg) 

Voor de enthalpie per kg lucht resp. vaste stof geldt dat deze een 
lineaire combinatie zijn van de enthalpi~n van de samenstellende compo
nenten: 

hlucht 
1 

hdl + 
cd, 

hwd = 
1+Cd, l+Cd, 

(3.22) 

1 
hds + 

Cds 
h,.., hvasre stof = 

1+Cds 1+Cds 

(3.23) 

Met de vergelijkingen (3.2la) t/m (3.2le), (3.22) en (3.23) wordt de 
enthalpie-inhoud van een stofstroom gedefini@erd. 

De termen van een overall-enthalpiebalans over de laag k luiden: 

In: (3.24a) 

Uit: (3.24b) 

Met (3.22) en (3.23) ingevuld in (3.24a) en (3.24b) ziet de enthalpie
balans er na de limiet-overgang als volgt uit: 

(3.25) 
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Uitwerken van deze differentiaalvergelijking m.b.v. (3.21a) t/m (3.21e) 
geeft uiteindelijk de differentiaalvergelijking die de temperatuur
gradi@nt van de vaste stof beschrijft : 

dT,(z) dT8 (z) 
Gds Ccp .ds +cp ,wl Cds (z ) ) dz = -Gdt (cp .dl +cp .wd Cdt (z) ) dz + 

(3.26) 

Een enthalpiebalans over de luchtfase geeft 

In door overdracht: j .. ; A Cp .~·d T, (3.27a) 

door advectie {Gd/ (1+Cdt) htucht }z (3.27b) 

Uit door overdracht: UA (T8 -Ts) (3 .27c) 

door ad veetie {Gd/ (1+Cdt) htucht} z+.6..z (3.27d) 

De balans maken levert : 

(3.28) 

Volgens vergelijking (3.19) gold j.,..;A (3.19) 

Dit geeft bij invullen in (3.28) : 

(3.29) 

Uitwerken m.b.v. (3.21) t/m (3.23) geeft tenslotte : 

(3.30) 

Deze differentiaalvergelijking bevat twee termen in het rechterlid: 
- een 'opwarm-term' voor de (koude) overgedragen hoeveelheid water

(damp) die evenredig is met de droogsnelheid. Naarmate het droog
proces sneller is zal de temperatuur nog eens extra afnemen t.g.v. 
deze opwarmterm (mits T >Ts ). 

- een warmte-overdrachts~erm die evenredig is met het temperatuur
verschil tussen beide fasen. 
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Indien men vergelijking (3.30) invult in (3.26) geeft dit een andere 
vorm waarmee de temperatuurgradi~nt van de vaste stof kan worden be
rekend: 

(3.31) 

In het 
peratuur 
baar: 

rechterlid van deze differentiaalvergelijking voor 
van de vaste stof in de sproeitoren zijn drie termen 

de tem
herken-

1. een warmte-overdrachtsterm die evenredig is met het temperatuur
verschil van vaste stof en lucht, 

2. een term die de energie die nodig is voor verdamping (verdampings
enthalpie) in rekening brengt. Deze term is evenredig met de snel
heid van het droogproces, 

3. een term die het enthalpieverschil van water in vloeibare en 
dampvorm in rekening brengt. Ook deze term is evenredig met de 
droogsnelheid. 

Probleem in deze differentiaalvergelijkingen is de grootte van de 
warmte-overdrachtsco~ffici~nt u. Onder de gemaakte aannamen: 
-onafhankelijke deeltjes in een (bij benadering) oneindig continuum en 
-gelijke snelheid lucht en deeltjes (dus alleen sprake van zuivere 
geleiding) 

kan worden aangetoond dat voor het getal van Nusselt geldt: 

(3.32) 

Immers, voor een bolvormig deeltje op constante, uniforme temperatuur 
in een stilstaand medium (lucht) geldt in de stationaire toestand: 

waarin 

q 41Tr 2 = Q = constant 

r afstand tot centrum bol 
q warmtestroomdichtheid 
Q door bol afgestane/opgenomen warmte (vermogen) 

Met behulp van de vergelijking van Fourier: q=-{~ 

volgt uit (3.32b) 

waarin 

-À(d;:)41Tr 2 =U (Ts- Tg.oc,) 41TR 2 

temperatuur lucht op plaats r resp. oneindige 
van deeltje 
temperatuur deeltje 
straal deeltje 

(3.32b) 

~m) 
(J/m s) 

(J/s) 

(3.32c) 

(3.32d) 

afstand 
(oC) 
<oe) 
(m) 
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Separatie van variabelen en integratie tussen de grenzen r=R (Tg=T
8

) 

en r= ~ (Tg=Tg,ao) heeft als resultaat: 

U R = 1 x, 
1 

Waaruit direct volgt m.b.v. R= 2 dP 

Hieruit kan U worden berekend volgens: 

Nu=2 

waarin : Àg 

dp 
warmtegeleidingscoefficient lucht 
deeltjesdiameter 

(3.32e) 

(3.32f) 

(3.32g) 

Met de drie gekoppelde gewone differentiaalvergelijkingen (3.16), 
(3.30) en (3.31) en de uitdrukking voor het watergehalte van de vaste 
stof van een deeltje (3.12) wordt de sproeidroger mathematisch 
beschreven. 
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3.2.5 Modellering transportbanddroger 

3.2.5.1 Inleiding 

De modellering van de banddroger is om een aantal redenen lastiger dan 
die van de sproeidroger: 

1. We hebben hier te maken met een 2-dimensionaal probleem: lucht- en 
vaste stofstroom zijn in kruisstroom. Dit is niet te reduceren tot 
een !-dimensionaal probleem omdat we te maken hebben met niet te 
verwaarlozen gradi~nten in zowel horizontale als verticale richting. 

2. We hebben te maken met twee verschillende tijdschalen. Waren in de 
sproeitoren verblijftijden van lucht en vaste stof nog (modelmatig) 
gelijk, nu ligt die verhouding compleet anders. De verblijftijd van 
de drooglucht in de vaste stoflaag is veel kleiner dan de verblijf
tijd van vaste stof in een droogkamer. 

3. Er vindt in Sectie 1 van de banddroger een opbouw van de vaste 
stoflaag plaats die van wezenlijke invloed is op het verloop van het 
proces. Hier worden verblijftijdsverschillen van vaste stof ge!n
troduceerd die niet zijn te verwaarlozen omdat de lengte van deze 
sectie 30% van de totale bandlengte beslaat. 

De beschrijving van de transportbanddroger zal dan ook meer voeten in 
aarde hebben, zowel modelmatig als rekentechnisch. 

3.2.5.2 Discretisatie banddroger 

Om de gemaakte aannamen hun aannemelijkheid te laten behouden dient er 
een 2-dimensionaal discretisatie-rooster over de vaste stoflaag gelegd 
te worden. Daarmee wordt het elementair volume waarover de balansen ge
maakt worden, vastgelegd. De discretisatie ziet er dus uit als in 
Figuur 3.8 • 

sectie I 

I --- .... --
I 
I 

I 

---r---- ---~---
1 

I I -·--1---- ----;--
' I 

I ---,---

Figuur 3.8: Discretisatie transportbanddroger (schematisch) 
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Het discretisatie-rooster met vaste element-grootte wordt (een beetje 
intu!tief) ingegeven door geometrische overwegingen en op grond van uit 
de praktijk(per sectie)bekende temperatuurverschillen over het vaste 
stofbed. Gradi~nten mogen met name verwacht worden in de verticale 
richting zodat eveneens verondersteld mag worden dat de numerieke 
nauwkeurigheid van het model ook het sterkst van het aantal lagen 
afhankelijk zal zijn. Om de gevoeligheid van het model aan te geven 
voor deze verticale discretisatiegraad d.w.z. het aantal lagen, zijn 
een aantal simulaties verricht waarin dit aantal is gevari~erd. Omdat 
in dit stadium alleen de verandering van de waarden belangrijk is, 
wordt even voorbijgegaan aan de absolute waarde van de grootheden en 
kijken we bovendien alleen naar de waarde in de stationaire toestand. 
We hebben te maken met de situatie van Figuur 3.9 waarin we kijken naar 
een sectie waarin F1 en F2 resp. in- en uitgangsgrootheden voorstellen 
horende bij de vaste stoffase en G1 en G2 in- en uitgangsgrootheden 
voorstellen horende bij de luchtfase. Het aantal segmenten in horizon
tale richting bedraagt in dit voorbeeld voor alle lagen 14. 
Simulaties waarin alleen het aantal lagen is gevari~erd leveren Tabel 
3.1 op. 

Figuur 3.9: Een gediscretiseerde banddroogsectie waarin het aantal 
lagen N variabel is. 
F1,F2 in- resp. uitgangsgrootheden vaste stof 
G1,G2 in- resp. uitgangsgrootheden lucht 

Tabel 3.1: In- en uitgangsgrootheden als functie van het aantal 
discretisatielagen N. (Stationaire toestand) 

Vaste stof Lucht 

watergehalte temperatuur RV temperatuur 
(kg H20/kg droge stof) (oe) (%) (oe) 

In: 0.0788 83.9 7.53 54.0 

Uit: 
N = 2 0.0604 75.1 8.72 73.6 

5 0.0604 74.3 8.12 75.3 
10 0.0604 74.0 7.91 76.0 
15 0.0604 73.9 7.83 76.2 
20 0.0604 I 73.8 7.80 76.3 
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Het model convergeert voor een toenemend aantal lagen N naar de 
'continue oplossing'. Uit Tabel 3.1 kunnen we een schatting maken van 
de numerieke nauwkeurigheid van het model voor de verschillende groot
heden. Het watergehalte van de vaste stof heeft een(absolute)modelnauw
keurigheid van circa 0.1 massa-%, de RV van circa 0.1% terwijl de 
temperatur~n een modelnauwkeurigheid hebben van circa 0.5°C. Duidelijk 
is dat het aantal lagen N tenminste 5 dient te bedragen daar anders het 
kruisstroom-karakter van het proces in het model verloren gaat. Uit 
'veiligheids-overwegingen' is gekozen voor een onderverdeling in ver
ticale richting van de 5 cm. dikke laag in 10 lagen van gelijke dikte. 
In horizontale richting is (op praktische, geometrische gronden) geko
zen voor een segmentlengte van 25 cm. zodat het totaal aantal segmenten 
op 91 komt in de onderste laag. 

Men kan m.b.t. het discretisatie-rooster op twee manieren 
tegen het proces aankijken: 
1. als 'stilstaande' waarnemer': men projecteert een stilstaand rooster 

t.o.v. vaste coHrdinaten op de vaste stoflaag. Hier is van belang 
wat op een bepaalde plaats in het apparaat gebeurt met de condities 
van lucht en vaste stof. 

2. als 'meebewegende waarnemer': men projecteert een rooster op de 
band dat met de band meebeweegt. Er wordt gekeken welke lucht

condities een volume-element op zijn weg door het proces tegenkomt. 

Beide wijzen van beschouwen zijn equivalent omdat de processen z\lf 
daardoor niet zullen veranderen. De modelmatige beschrijving en de 
rekentechnische implementatie ervan in een simulatieprogramma is echter 
anders. 
Modelmatig komt het verschil tussen beide beschouwingen tot uiting in 
het al dan niet aanwezig zijn van een transportterm voor de vaste stof 
in de modelvergelijkingen. Het zal duidelijk zijn dat in het model van 
de meebewegende waarnemer deze term zal ontbreken omdat alle volume
elementen geen interactie (in horizontale richting) met hun buren 
hebben. Het transport van materie dient uiteraard wel in de implementa
tie van het model aanwezig te zijn. Dit geschiedt door een discreet 
transportmechanisme dat aan het begin van een tijdstap alle vaste stof 
opschuift over de afstand die in de vorige tijdstap is afgelegd (t.o.v. 
de vaste coHrdinaten). 

Mijns inziens is de beschouwingawijze van de 'bewegende waarnemer' 
inzichtelijker. Bovendien biedt deze benadering het voordeel dat het 
qua implementatie in een simulatieprogramma eenvoudiger en efficiMnter 
is. De stilstaande waarnemer vraagt namelijk om het bijhouden van zowel 
de toestandsgrootheden van het volume-element zelf als van de gemid
delde uitgangsgrootheden van het elemen~van zowel de vaste stof als de 
lucht. Omdat het hier gaat om grote hoeveelheden data betekent het dat 
permanent relatief veel geheugen in beslag genomen wordt. De 'mee
bewegende waarnemer' kent dit nadeel niet. 

Naast deze geometrische discretisatie is een discretisatie in de tijd 
noodzakelijk. Het ligt voor de hand een tijdstap Ta in te voeren 
zodanig dat deze overeenkomt met de verblijftijd van de vaste stof in 
een segment indien het rooster stilstaand zou zijn geweest. Het effect 
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van deze keuze is dat de meebewegende roosters over elkaar gaan vallen 
t.o.v. vaste coHrdinaten waarbij het laatste segment wegvalt en een 
nieuw eerste segment wordt gevuld. De tijd-synchronisatie met de 
sproeidroger vervalt hierdoor (in het algemeen is Ta immers ongelijk 
aan de verblijftijd van de deeltjes in de sproeidroger) maar verwacht 
mag worden dat de fout die hierdoor wordt ge!ntroduceerd geen rol van 
betekenis zal spelen, gezien de tijdschaal van het proces. De implemen
tatie van het discrete transportmechanisme wordt door deze aanpak sterk 
vereenvoudigd. 

3.2.5.3 Massabalansen 

De in par. 3.2.4 voor de sproeidroger afgeleide differentiaalvergelijk
ingen zijn in principe vrijwel direct toepasbaar voor de banddroger. We 
moeten alleen voor de luchtfase een tweede dimensie invoeren. We hebben 
dan een stelsel van vier partiäle differentiaalvergelijkingen dat nume
riek moet worden opgelost. Dit is rekentechnisch geen aantrekkelijk 
idee omdat forse rekentijden mogen worden verwacht,afgezien van de 
nadelen die samenhangen met het gebruik van numerieke methoden zoals 
nauwkeurigheid en stabiliteit. 
Uit de praktijk blijkt dat gedurende het nadrogen nog ongeveer 200 kg 
water per uur (in sproeidroger circa 3000 kg/hr) wordt overgedragen aan 
de lucht: de droogsnelheid (uitgemiddeld over het totale uitwisselende 
oppervlak) moet dus laag zijn en zal de temperatuur van het drogende 
materiaal nauwelijks meer be!nvloeden. 
Conclusie: stof- en warmte-overdracht mogen modelmatig ontkoppeld wor

den. 

Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een analytische benadering van het 
probleem. We hebben immers te maken met de situatie van Figuur 3.9: 
gedurende een bepaalde tijd Ta wordt een volume-element;gorositeit E p 
doorstroomd met lucht afkomstig uit het daarboven liggende volume
element. 

'z 
-+-----,-----f'---_-_-_~1 breedte band 

Figuur 3.10: Elementair volume transportbanddroger voorgesteld als 
ideale menger 
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Over een volume-element kunnen de volgende waterbalansen worden gemaakt 
voor respectievelijk lucht en de vaste stof: 

waarin: V 
Pdl 

Mds 

volume van discretisatie-element 
dichtheid droge lucht 
massa droge stof in volume-element 

(3.33) 

(3.34) 

Wanneer voor de lucht de quasi-stationaire toestand wordt veronder
steld: 

dCd1 (t) 
(l-EP) V Pdl dt = 0 (3.35) 

Dan geldt: Gdt ( Cd1 .in - Cd1 (t) ) + j~.; A = 0 (3 .36) 

waaruit volgt voor het watergehalte van de lucht 

Mds dCds (t) ---
Gd/ dt 

(3.37) 

Voor het gemiddelde watergehalte van de vaste stof gold volgens verge
lijking (3.12) dat: 

Door differentiatie vindt men 

dCds (t) 

dt 

Dit resultaat ingevuld in vergelijking (3.37) geeft 

Mds ) 6D ~ 
Cd1 (t) = ë.:~l.in + -G (Cds (0)- Cds ,; R2 L.t 

~ n=l 

2 2 Dt -n Tl'
R2 

e 

(3.38) 

(3.39) 
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Voor hèt gemiddelde watergehalte van de lucht aan de uitgang van 
een volume-element over de tijdstap T

4 
geldt: 

r. 
cd/ ,uil = -f- J cd/ (t ) dt = 

a 0 

2 2DT. 

= cd/ ,l·n + Mds ( c (0)- c )-1-~ ~ - 1-(t - e-n TT Ji2) -G ds ds ,i T 2 1- 2 
dl a 7r n = 1 n 

(3.40) 

. In de wetenschap dat f~=7r62 
n = 1 n 

(3.41) 

volgt: 

(3.42) 

Deze uitdrukking had men ook kunnen vinden door een overall-waterbalans 
te maken: 

(3.43) 

waaruit direct volgt: 

- - 1 Mds ) ( ) ) 
cd/ ,uit = cd/ ,in - T-G ( Cds (Ta - Cds 0 

a dl 

(3.44) 

hetgeen na uitwerken met vergelijking (3.12) exact dezelfde uitdrukking 
oplevert als vergelijking (3.42). 

3.2.5.4 Enthalpiebalansen 

Door de ontkoppeling van stof- en warmte-overdracht kan ook de 
overdracht analytisch worden beschreven. Daartoe worden de 
enthalpiebalansen over beide fasen opgesteld: 

- dTg (t) 
Lucht : (l-ep) V Pdt (cp ,dl +CP ..... d cd/ ,in) dt = 

Vaste stof: 

warmte
volgende 

(3.46) 

Wanneer opnieuw de ophopingsterm in de balans voor de luchtfase wordt 
verwaarloosd ,dus voor de lucht de quasi-stationaire toestand veronder
stellende : 

(3.47) 



Hoofdstuk 3: Modellering Filtermatdroger 

Definil!er (3 als: 

Dan volgt voor de luchttemperatuur: 

1 
1+/3 

_{3_ Ts(t) 
1+/3 
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(3.48) 

( 3.49) 

(3.50) 

Uit deze uitdrukking volgt dat naarmate warmte-overdracht van groter 
belang is <(3 groot) de luchttemperatuur die van de vaste stof zal 
aannemen. 

Defini@er vervolgens de tijdconstante~ als : 

(3.51) 

Dan volgt door invullen van (3.50) in (3.46) een eerste-orde differen
tiaalvergelijking die de temperatuur van de vaste stof beschrijft als 
functie van de tijd bij constante temperatuur van de ingaande lucht: 

dTs (t) 
T dt + Ts = Tg ,in (3.52) 

Deze vergelijking heeft als oplossing: 

(3.53) 

waaruit direct via vergelijking (3.50) ook volgt 

(3.54) 

De gemiddelde uitgangstemperatuur van de lucht volgt uit: 

Ta 

J - /3 - T -T /T 

0 
Tg(t) dt = Tg.in + 

1
+{3 (T5 (0)- Tg,in )"'f; (1- e a ) (3.55) 
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Om een schatting te maken van de grootte van de warmte-overdrachts
co~ffici~nt wordt meestal gebruik gemaakt van een correlatieverge
lijking die gebaseerd is op experimenten in de praktijksituatie of 
vergelijkbare omstandigheden. 
In onze situatie wordt gebruik gemaakt van de analytisch af te leiden 
Nelson-Galloway-vergelijking voor warmte-overdracht in een gepakt bed 
bij zeer lage Reynolds-getallen. De afleiding van deze vergelijking 
vindt men in /6/. 
De vergelijking heeft de volgende vorm : 

Nu= 
2 

--1---1 RePr 3 
1 

(l-eP )3 
(3.56) 

waaruit U volgt uit: (3.57) 

De variabelen hebben de volgende betekenis: 

Nu getal van Nusselt 
Re getal van Reynolds die de stromingstoestand in de vaste 

stoflaag karakteriseert en gedefini~erd is als: 

Pr 

~ 

(3.58) 

waarin superfici~le snelheid van de lucht in de vaste 
stoflaag. (m/s) 
viscositeit lucht (kg/ms) 

getal van Prandtl voor lucht 
porositeit vaste stof 
fitfactor om de vergelijking zo goed mogelijk aan te passen aan 
de praktische situatie. Nelson en Galloway geven ~=0.6 als 
richtwaarde. 

Duidelijk is dat voor lage Reynolds-getallen de warmte-overdrachts
co~fficiHnt ook zeer klein zal worden. 
De vergelijking heeft de volgende theoretische achtergrond: voor een 
stilstaand deeltje in een oneindig continuum is afgeleid dat voor Re=O 
volgt Nu=2. Hieruit volgt dat de warmte-overdrachtsco~ffici~nt altijd 
een eindige waarde zal hebben. De aanname van een oneindig continuum 
zal in de sproeidroger nog wel opgeld doen, doch is zeker niet meer 
aannemelijk in een gepakt bed omdat we met direct omringende deeltjes 
te maken hebben. Nelson en Galloway hebben dit ingezien en een aanneme
lijker aanname gemaakt om warmte-overdracht in een *gepakt bed te 
beschrijven. Zij stellen dat op een eindige afstand R van het opper
vlak de temperatuurgradi~nt nul zal zijn. 
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De grootte van het effectief warmte-uitwisselend oppervlak vindt men 
weer op de gebruikelijke manier door het specifiek oppervlak van een 
deeltje te betrekken op het volume van een elementair 
volume (vergelijking 3.18). 



Hoofdstuk 4: Simulatie Filtermatdroger 

4. SIMULATIE FILTERMATDROGER 

4.1 Inleiding 

In de computersimulaties van de Filtermatdroger gaat 
uit naar de dynamica van het proces, dus de wijze 
stationaire toestand tot stand komt als reactie op 
veranderingen in de stuurgrootheden van het proces. 

50 

de belangstelling 
waarop een nieuwe 
storingen en op 

De droger wordt voor de simulaties gesplitst in twee deelprocessen: de 
sproeidroger en de transportbanddroger. Voor beide deelprocessen zal 
de storingsgevoeligheid worden onderzocht. Voor de sproeidroger gaat 
het om veranderingen van de stuurgrootheden; dit zijn beide massa
debieten en temperaturen en het watergehalte van de voeding. De invloed 
van het watergehalte van de lucht is niet erg groot zolang het water
gehalte van de lucht niet te hoog wordt. De transportbanddroger wordt 
indirect be!nvloed via de sproeidroger en heeft voorts als stuur- en 
storingsgrootheden de luchtcondities (bepaald door luchtdebiet,tempera
tuur en watergehalte) in elke sectie. De simulaties tonen o.a. de 
invloed van de sproeidroogcondities op de banddroger en op het eind
produkt. 

De structuur van de simulatieprogrammatuur is schematisch weergegeven 
in Figuur 4.1 • De rekenstructuur voor de sproei- en banddroger is in 
detail opgenomen. Deze stroomschema's gelden voor het algemene geval: 
wanneer een gebruiker speciale wensen (opties) te kennen geeft, kunnen 
onder bepaalde omstandigheden sommige stappen worden overgeslagen. Om 
de structuur overzichtelijk te houden zijn deze opties weggelaten. De 
programmatuur werd geschreven in FORTRAN 77 en het vergt circa 7 min 
aan CPU-tijd om een stationaire toestand van de Filtermatdroger te 
berekenen op een VAX 11/730. 
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Figuur 4.1: a. Stroomschema simulatieprogrammatuur Filtermatdroger. 
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bereken watergehal te vaste stof, 
wateraehal te lucht, 
teaperatuur vaste stof, 
t~eratuur luc:ht 

d.m.v. ru.,.rieke integratie 

a. b. 

Figuur 4.1: Stroomschema's simulatieprogrammatuur. 
b. sproeidroger 
c. transportbanddroger 
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4.2 Dynamisch gedrag sproeidroger 

4.2.1 Simulatie werkpunt 

De sproeidroger wordt modelmatig beschouwd als een propatromer in de 
quasi-stationaire toestand. Dit houdt in dat de impulsresponsie van de 
sproeidroger is te karakteriseren als een Dirac-puls met looptijd Td. 
Een stapvormige storing in de ingang van de sproeidroger komt er onver
vormd uit, eventueel versterkt of verzwakt, als geschetst in Figuur 
4.2. De dynamica wordt dus gevormd door een vertraagde 1 stapvormige 
overgang van de oude naar de nieuwe stationaire toestand. 

+----------------u(t) 

K -----------------.....---------Y(t) 

I T 
d ---.tijd 

Figuur 4.2: Stapresponsie van de sproeidroger 
u(t) ingangssignaal 
y(t) : uitgangssignaal 

Om de sproeidroger te kunnen simuleren wordt een werkpunt gekozen dat 
afgeleid wordt uit data uit de praktijk, doch om bedrijfstechnische 
redenen niet geheel in overeenstemming is met het werkelijk gebruikte 
werkpunt. De data van dit werkpunt zijn weergegeven in Tabel 4.1 • 

Tabel 4.1: Werkpunt sproeidroger. 

grootheid waarde eenheid 

voedingdebiet 8200 kg/hr 
watergehalte voeding 0.65 kg H20/kg droge stof 

39 massa-% 
temperatuur voeding 40 oe 
luchtdebiet 57000 kg/hr 
watergehalte lucht 0.015 kg H20/kg droge lucht 
relatieve vochtigheid t::O.O % 
temperatuur lucht 200 oe 

gemiddelde deeltjesgrootte : 100~m 
gemiddelde diffusieco~ffici~nt : 2·10-11 

Nu=2 
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Met de data van dit werkpunt zijn simulaties uitgevoerd waarvan de 
resultaten grafisch zijn weergegeven in Figuur 4.3 • Watergehalte en 
temperatuur van beide stofstromen zijn als functie van de plaats in de 
sproeidroger weergegeven. 

Het watergehalte van de vaste stof (Figuur 4.3a) neemt in de eerste 
twee meter sterk af (Penetratie Periode) zodat de drijvende kracht voor 
stofoverdracht ook snel afneemt. Het profiel vlakt daarom duidelijk 
hierna af. Door de grote overmaat lucht neemt het watergehalte in de 
lucht niet sterk toe. De relatieve vochtigheid aan de uitgang is dan 
tot circa 20% gestegen. Uit de sorptie-isotherm blijkt vervolgens dat 
de grensvlakconcentratie over dit RV-traject bij benadering constant 
blijft zodat de aanname van een (rekentechnisch) constante grensvlak
concentratie gerechtvaardigd is. 
In Figuur 4.3b zien we een sterke temperatuurval van de (hete) lucht na 
intrede in de sproeidroger. De oorzaak ligt in het grote temperatuur
verschil met de (koude) voeding. Daarna blijft de temperatuur van de 
vaste stof circa 0.5 °e onder de luchttemperatuur. Doordat het droog
proces energie vergt, zullen beide temperaturen blijven dalen. 

Watergehalten b. Temperaturen(°C) 
(kg H20/kg droge stof) 

200 

150 

100 T vaste stof 

50 

clucht 

0 
2 o.o 0.11 1.0 1.11 2 • --- z z ... 

Figuur 4.3: Verticale profielen in de sproeidroger. 
a. Watergehalten (kg H20/kg droge stof resp. droge lucht) 
b. Temperaturen (0 e) (let op schaalverdeling X-as) 
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De temperatuurprofielen zijn sterk afhankelijk van de grootte van de 
warmte-overdrachtsco~ffici~nt. Figuur 4.4 laat deze invloed schematisch 
zien. Bij een goede warmte-overdracht wordt het temperatuurverschil 
tussen vaste stof en lucht snel kleiner terwijl bij een slechte warmte
overdracht verdamping een dominante rol speelt. Vaste stoftemperaturen 
kunnen dan aanvankelijk zelfs dalen na intrede in de sproeidroger 
t.g.v. de dan relatief hoge droogsnelheid. Doordat de droogsnelheid 
afneemt zal ook deze invloed afnemen, waardoor warmte-overdracht uit
eindelijk toch de temperatuur van vaste stof en lucht gaat bepalen. 
Figuur 4.3b toont aan dat warmte-overdracht in dit geval dominant is. 

T vaste stof 

------------~~- z 

Figuur 4.4: Schematische weergave van de afhankelijkheid van de vaste 
stoftemperatuur van het getal van Nusselt. 

Daarmee is de vorm van de Figuren die nog zullen worden besproken 
bekend. Wanneer overigens de verticale profielen in de sproeidroger 
bekend zijn, dan zijn deze voor minder hoge sproeitorens ook eenvoudig 
te bepalen. 

4.2.1.1 Invloed diffusiecoMffici@nt en deeltjesgrootte 

Zoals reeds eerder is betoogd,wordt voor de sproeidroger een overall 
diffusiecoMffici~nt geschat, zodanig dat een zo goed mogelijke over
eenstemming met de praktijkdata wordt verkregen. Het feit dat het een 
overall diffusieco~ffici~nt betreft, houdt in dat men zich bij het 
beoordelen van het model bewust moet blijven van deze vereenvoudiging. 
Zeker bij lage watergehalten vertoont de werkelijke diffusieco~fficiMnt 
vaak een sterke afhankelijkheid van het watergehalte en/of temperatuur 
van de vaste stof, zoals reeds ge!llustreerd is in par. 3.2.3.1 • 
Ook de deeltjesgrootte is een lastige grootheid. In de praktijk hebben 
we te maken met een onbekende deeltjesgrootteverdeling. In principe kan 
voor elke deeltjesgrootte het model doorgerekend worden waarna een 
gewichtsfactor wordt toegekend die evenredig is met het voorkomen van 
de betreffende deeltjesgrootte in de verdeling. Het zal duidelijk zijn 



Hoofdstuk 4: Simulatie Filtermatdroger 56 

dat het volgen van deze procedure lange rekentijden met zich mee zal 
brengen. De brede deeltjesgrootteverdeling (10-300Jlm) wordt daarom 
modelmatig vereenvoudigd tot één gemiddelde deeltjesgrootte die micros
copisch werd bepaald. 
Daarom moet nagegaan worden hoe gevoelig het model is voor fouten in de 
schatting van beide grootheden. 
Figuur 4.5 toont het effect van halvering en verdubbeling van de dif
fusiecoäfficiänt op het watergehalte van de vaste stof en op de 
luchttemperatuur. 

0.8 

0.5 

o .• 

0.1 

o.a 

0.1 

o.o 

a. 

0 

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

2 • z 

b. Luchttemperaturen (°C) 

~ ~------r-----~~~~4~·~10~-~1 
o a • z 

b. 

Figuur 4.5: Invloed diffusiecoäfficiänt op verticale profielen in de 
sproeidroger. 
a. Watergehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. Luchttemperatuur (°C) 

Bij een grotere diffusiecoäffici~nt is de droogsnelheid hoger waardoor 
het watergehalte van de vaste stof en de luchttemperatuur sneller 
afnemen t.o.v. de referentie. De gevoeligheid van het model voor fouten 
in de schatting van de diffusieco~ffici~nt is groot. Een bepaling van 
de afhankelijkheid van de diffusieco~ffici~nt van watergehalte en tem
peratuur is dus noodzakelijk om de nauwkeurigheid van de simulaties te 
vergroten. 
Omdat het getal van Fourier, dat het drooggedrag van de vaste stof 
bepaalt, afhangt van zowel diffusiecoäfficiUnt als deeltjesgrootte mag 
ook eenzelfde mate van invloed van de deeltjesgrootte verwacht worden, 
zoals Figuur 4.6 laat zien. Er volgt direct uit dat kleinere 
deeltjes beter drogen • 
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Figuur 4.6: Invloed deeltjesgrootte dp op verticale profielen in de 
sproeidroger. 
a. Watergehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. Luchttemperatuur (°C) 

4.2.2 Gevoeligheidsanalyse werkpunt 

57 

In de simulaties worden veranderingen in de stuurgrootheden ge!ntro
duceerd van resp. -20%, -10%, +10% en +20% t.o.v. het werkpunt. Het 
gaat hier om veranderingen in het watergehalte van de voeding, het 
voedingdebiet, het luchtdebiet en de luchttemperatuur. De invloed van 
deze veranderingen op het watergehalte van de vaste stof en de lucht
temperatuur zal worden onderzocht • Omdat lucht- en vaste stoftempera
tuur dicht bij elkaar liggen, verkeren ze (vrijwel) in thermisch even
wicht (na ca. O.Sm). Maar omdat luchttemperaturen veel gemakkelijker 
zijn te meten in een praktische situatie, worden deze beschouwd. Het 
watergehalte van de vaste stof is de grootheid waar de primaire belang
stelling naar uitgaat. 

In de volgende secties zal alleen het effect van een positieve verande
ring van een stuurgrootheid besproken worden. Een negatieve verandering 
heeft het tegenovergestelde effect wanneer daar niet expliciet over 
wordt gesproken. De uiteindelijk gerealiseerde afwijking is nagenoeg 
evenredig metdLgrootte van de aangebrachte storing rond het werkpunt. 
Dit blijkt zo te zijn voor alle veranderingen van de stuurgrootheden 
zodat dit gegeven niet meer afzonderlijk zal worden besproken. 
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4.2.2.1 Verandering watergehalte voeding 

Het is interessant te kijken naar mogelijke effecten van een veran
derend watergehalte van de voeding omdat uit de praktijk bekend is dat 
dit watergehalte nogal kan variMren als gevolg van veranderingen in de 
procescondities van de indampers die de sproeidroger voorafgaan in het 
proces. Daarin wordt de vaste stofslurrie ingedikt tot een watergehalte 
van circa 40 massa-%. 
De gelijkvormige krommen van Figuur 4.7 duiden er op dat het proces min 
of meer symmetrisch reageert op positieve en negatieve veranderingen. 
Kwalitatief kan de ligging van de curven ten opzichte van elkaar gemak
kelijk worden verklaard. Een hoger watergehalte van de voeding heeft 
een hogere droogsnelheid tot gevolg door het toenemen van de drijvende 
kracht. Het watergehalte van de vaste stof zal echter te allen tijde 
hoger blijven dan het watergehalte onder werkpuntsomstandigheden. 
Door de hogere droogsnelheid is meer energie nodig voor verdamping 
zodat de luchttemperatuur van de lucht sneller afneemt. 
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b. Luchttemperatuur (°C) 

X : werkpunt 
A: -20% t.o.v. werkpunt 
~: -10% t.o.v. werkpunt 
+ : +10% t.o.v. werkpunt 
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e ~------;-------+-----~ o a 
-z 

a. b. 

Figuur 4.7: Invloed verandering van het watergehalte van de voeding 
op de verticale profielen in de sproeidroger. 
a. watergehalte van de vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. luchttemperatuur (°C) 
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4.2.2.2 Verandering voedingdebiet 

Verhoging van het voedingdebiet heeft in het model geen effect op het 
drooggedrag van de deeltjes, zoals blijkt uit Figuur 4.8 • Het feit dat 
er meer voeding aan de sproeidroger toegevoerd wordt, heeft wel tot 
gevolg dat het watergehalte van de lucht sneller toeneemt maar de 
relatieve vochtigheid wordt niet zo hoog (RV)40%) dat de grensvlak
concentratie zoveel hoger wordt dat de drijvende kracht sterk afneemt. 
De aanname van een constante grensvlakconcentratie is onder deze 
omstandigheden gerechtvaardigd. 
De luchttemperatuur wordt sterk negatief be!nvloed omdat dezelfde hoe
veelheid lucht in contact wordt gebracht met een grotere hoeveelheid 
(koude) voeding. Deze extra verlaging komt vrijwel meteen na contact 
met de voeding tot stand. 
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b. Luchttemperatuur (°C) 
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Figuur 4.8: Invloed verandering van het voedingdebiet op de verticale 
profielen in de sproeidroger. 
a. watergehalte van de vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. luchttemperatuur (°C) 
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4.2.2.3 Verandering luchtdebiet 

Verhoging van het luchtdebiet heeft twee consequenties: 

a. door de massadebiet-verhoging neemt ook het volumedebiet toe waar
door de verblijftijd van de vaste stof in de sproeidroger afneemt. 
Het sproeidrogen duurt dus korter, waardoor het watergehalte van de 
vaste stof die de sproeidroger verlaat stijgt. 

b. de energietoevoer aan het proces neemt toe zodat dit een verhoging 
van het temperatuur betekent. Bij een positieve afhankelijkheid van de 
diffusieco~ffici~nt van de temperatuur zou dit een verbetering van 
het drooggedrag inhouden zodat een compensatie optreedt met het 
onder a. vermelde effect. In het model zien we deze compensatie 
niet. 

In de praktijk zien we twee tegenwerkende mechanismen waarbij niet 
bekend is welk dominant is. Figuur 4.9 toont de situatie van een veran
dering van het luchtdebiet. 
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Figuur 4.9: Invloed verandering van het luchtdebiet op de verticale 
profielen in de sproeidroger. 
a. watergehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. luchttemperatuur (°C) 
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4.2.2.4 Verandering van de luchttemperatuur 

Figuur 4.10 toont dat kwalitatief dezelfde effecten optreden als bij 
verandering van het luchtdebiet door de sproeidroger. De invloed op het 
drooggedrag is in dit geval indirect: door de hogere temperatuur neemt 
de dichtheid van de lucht af. Bij een gelijk massadebiet neemt dus het 
volumedebiet toe waardoor de verblijftijd van de deeltjes wordt ver
laagd. De vaste stof krijgt minder tijd om te drogen en zal natter de 
sproeidroger verlaten. 
De luchttemperatuur wordt sterk positief be!nvloed door de inlaattem
peratuur van de sproeidroger te verhogen omdat de totale toegevoerde 
energie aan het proces wordt verhoogd. Hierdoor neemt de RV van de 
lucht af waardoor drooggedrag om deze reden zou worden bevorderd. 

o.e 

0.1!1 

0.4 

o.a 

0.2 

o.s 

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

)( : werkpunt 
A : -20% t.o.v. werkpunt 
V : -10% t.o.v. werkpunt 
+ : +10% t.o.v. werkpunt 
D : +20% t.o.v. werkpunt 

o.o ~o------~2~----~ .. ~----~ 
-z 

seo 

i40 

sao 

iOO 

eo 
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+ : +10% t.o.v. werkpunt 
D : +20% t.o.v. werkpunt 
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Figuur 4.10:Invloed verandering inlaat-luchttemperatuur op de verticale 
profielen van de sproeidroger. 
a. watergehalte van de vaste stof (kg H20/kg droge stof) 
b. luchttemperatuur (°C) 

4.2.2.5 Samenvatting 

De belangrijkste invloeden op de stationaire toestand en hun gevolgen 
zijn nu kwalitatief en globaal besproken. Thans zal kwantitatief 
worden nagegaan welke storingen relatief de grootste invloed hebben op 
het werkpunt. Omdat alle curven min of meer gelijkvormig zijn, worden 
voor deze beschouwing de simulatiedata voor de uitgang van de sproei
droger gebruikt, zie Figuur 4.11 • 
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We zien dat de grootste invloed op het ~atergehalte van de vaste stof 
aan de uitgang van de sproeidroger uitgaat van veranderingen in het 
watergehalte van de voeding zelf en veranderingen in het luchtdebiet. 
De luchttemperatuur wordt het sterkst be!nvloed door de inlaat-lucht
temperatuur en de (verhouding van de) massadebieten. 
Dus om de sproeidroger te stabiliseren zal gelet moeten worden op het 
compenseren van juist deze storingen. 

!IC . óT lucht • uit /;'"·-· ·'" tiCs ui 
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/i // 
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-20% ,Ij 30% 

/A 

; -40% 

a. b. 

Figuur 4.11: Relatieve invloed stuurgrootheden sproeidroger op werkpunt. 
a. watergehalte van de vaste stof 
b. luchttemperatuur 
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4.3 Dynamisch gedrag transportbanddroger 

4.3.1 Simulatie werkpunt 

63 

Per definitie is het stationair gedrag van een installatie slechts een 
bijzonder geval van het dynamische, namelijk de toestand die verkregen 
wordt als evenwicht wordt bereikt. Daarom zal de stationaire toestand 
ook niet apart besproken worden. 
De simulaties voor de transportbanddroger zijn uitgevoerd rond het 
werkpunt dat gegeven wordt door Tabel 4.2 • Ook dit werkpunt is afge
leid uit praktijkgegevens maar wederom om bedrijfstechnische redenen 
niet geheel in overeenstemming met het werkelijke werkpunt. Men vindt 
hier alleen de luchtcondities van de verschillende droogcompartimenten; 
de vaste stofcondities bij intrede op de band hangen uiteraard af van 
wat er in de sproeidroger gebeurt. De sproeidroger heeft de instelling 
zoals die reeds gegeven werd in Tabel 4.1 • 

Tabel 4.2 :Werkpunt transportbanddroger 

luchtcondities in sectie 

grootheid 2 3 4 5 eenheid 

Debiet 7000 13000 10500 10500 kg/hr 
Temperatuur 54 95 16 8 oe 
Watergehalte 0.007 0.006 0.006 0.003 massa-fractie 

Bandsnelheid . 1.05 m/min. . 
Gemiddelde diameter deeltjes: 100,.m 
Gemiddelde diffusiecoäfficiänt in alle secties :1·10-14 

Figuur 4.12 toont de (twee-dimensionale) stationaire temperatuur- en 
watergehalteprofielen van lucht en vaste stof. Ze laten een dwars
doorsnede van de band in lengte-richting zien waarbij de waarden onder 
de figuren de gemiddelde waarden voorstellen bij het verlaten van een 
sectie. Voor de luchtfase zijn dit gemiddelden voor een plenum, voor de 
vaste stoffase zijn het gemiddelden over een laagdoorsnede van de band. 
Om de informatie die in deze figuren is opgeslagen goed te inter
preteren ên omdat de figuren niet onafhankelijk van elkaar zijn, kan 
men de figuren het beste tegelijk bekijken. 

In Figuur 4.12a zien we het watergehalte-profiel voor de vaste stof. De 
lijnen voor gelijk watergehalte lopen vrijwel parallel met de helling 
van de laag in Sectie 1. De in deze sectie ge!ntroduceerde verblijf
tijdverschillen worden dus bij deze instelling van de banddroger niet 
goedgemaakt doordat bovenste lagen beter zouden drogen dan de daaronder 
liggende. De lucht wordt bij het passeren van de verschillende (denk
beeldige) lagen weliswaar vochtiger, doch de temperatuur van de lucht 
neemt in deze richting ook toe of blijft hoog ()60°C). Uit Figuur 4.12b 
blijkt dat de combinatie van laag watergehalte van de vaste stof ên 
hoge RV alleen optreedt in de bovenste lagen van Sectie 5. Daar zien 
we dan ook afvlakkende watergehalte-profielen. In de praktijk zien we 
zelfs resorptie optreden. 
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a: Wat~rgehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 

SECTIE 1 diepte laag 

0. I I I 0.084 0.062 0.052 

b: Relatieve voch~igheid lucht (%) 

l diepte laag 

16.8 4,8 

c: Temperatuur vaste stof (°C) 

l diepte laag 

83.7 74.1 85.1 54.3 

c: Temperatuur lucht (°C) 

1 diepte laag 

83.8 

--------------~.-.- lengte-richting transportband 

Figuur 4.12: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger in werkpunt. 
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Inlegvel ter vergemakkelijking vergelijking met stationaire profielen 
voor afwijkénde instellingen 

a: Wat~rgehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 

SECTIE 1 diepte laag 

0.111 0,084 0.062 0.052 

b: Relatieve vochtigheid lucht (%) 

1 diepte laag 

16,8 4,8 

c: Temperatuur vaste stof (°C) 

l diepte laag 

83,7 74. I 85. I 54.3 

c: Temperatuur lucht (°C) 

1 diepte laag 

83.8 

----------------~.-.- lengte-richting transportband 

Figuur 4.12: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger in werkpunt. 
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De RV-profielen in Sectie 4 en 5 worden voornamelijk bepaald door de 
luchttemperaturen omdat daar de droogsnelheid zo laag is, dat het 
watergehalte van de lucht nauwelijks verandert bij het passeren van de 
vaste stoflaag. De gelijkvormigheid van luchttemperatuur- en RV-profie
len is dan ook logisch. 

In het temperatuurprofiel van de vaste stof (Figuur 4.12c) herkennen we 
duidelijk het afkoelen in Sectie 2, het opnieuw opwarmen in Sectie 3 en 
het definitief koelen in de Secties 4 en 5. Bovendien valt op dat de 
warmte niet kan penetreren in de gehele laag: de onderste lagen blijven 
gedurende het verblijf op de band op een hoge temperatuur ()60°C),. Het 
hangt van de hitte-gevoeligheid van de vaste stof af of dit geoorloofd 
met het oog op degradatie van produkt. Bij vergelijking van lucht~ en 
vaste stofprofielen valt op dat vaste stof en lucht niet in thermisch 
evenwicht verkeren, kennelijk als gevolg van een slechte warmte-over
dracht. De scheiding van de secties komt dan ook duidelijk naar voren. 

De simulaties leveren realistische resultaten op m.b.t de gemiddelde 
condities van de uittredende luchtstromen. Er zijn echter te weinig 
experimentele gegevens beschikbaar om de realiteitswaarde volledig te 
beoordelen omdat de verschillende profielen nooit (niet) zijn (worden) 
gemeten in de praktische situatie. 
De stationaire profielen voor minder lange banddrogers zijn overigens 
eenvoudig uit de reeds besproken profielen af te leiden. Hetzelfde 
geldt voor de dikte van de vaste stoflaag. 

4.3.2 Gevoeligheideanalyse werkpunt 

Van de volgende stuurgrootheden wordt de invloed van variaties rond 
het werkpunt bestudeerd: het watergehalte van de voeding, het voeding
debiet, het luchtdebiet, de luchttemperatuur en de transportbandsnel
heide Er zullen uitsluitend positieve afwijkingen van +10% t.o.v. het 
werkpunt besproken worden, daar gebleken is dat het proces min of meer 
symmetrisch reageert. De afwijkingen t.o.v. de stationaire toestand 
worden ge!ntroduceerd na circa 75 ~ (willekeurig gekozen) zodat 
aangenomen wordt dat het proces zich voor deze tijd in de stationaire 
toestand bevindt. In de bespreking van de resultaten zal de (reeds 
verklaarde) stapvormige responsie aan de uitgang van de sproeidroger 
als een gegeven worden beschouwd. 
Er zal in kwalitatieve zin worden ingegaan op de responsies van de 
banddroger om daaruit de gevoeligheid voor veranderingen in de sproei
droogcondities af te leiden. 
Helaas zijn geen gegevens uit de praktijk beschikbaar zodat verificatie 
van de simulaties niet mogelijk is. 
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4.3.2.1 Toename watergehalte voeding 

Figuur 4.13a toont dat het gemiddelde watergehalte van de vaste stof 
de stapvormige verhoging volgt volgens een bij benadering 1e orde 
systeem en looptijd naar de nieuwe stationaire toestand. 
De lagere temperaturen van vaste stof en lucht hebben een hogere RV van 
de lucht tot gevolg waardoor in Sectie 1 de grensvlakconcentratie in 
een individueel volume-element licht zal stijgen. Daardoor neemt de 
droogsnelheid af. 
We zien twee parallele effecten op de band: 
- een hoger gemiddeld watergehalte van de vaste stof geeft een hogere 

droogsnelheid, 
- door de hogere RV van de lucht neemt de droogsnelheid af (lichte 

be!nvloeding).(N.B. alleen in Sectie 1) 
Afhankelijk van de specifieke condities in een sectie worden door 
het eerst genoemde effect variaties in het watergehalte van de 
vaste stof t.o.v. het werkpunt gedeeltelijk gecompenseerd. 

De vaste stoftemperatuur (Figuur 4.13c) vertoont bij het verlaten van 
de Secties 4 en 5 een relatief kleine variatie t.o.v. de werkpuntswaar
de als gevolg van een grote aangelegde drijvende kracht: kleine ver
schillen die waren opgetreden in vorige secties worden vrijwel volkomen 
te niet gedaan. 

Wanneer men Figuur 4.13a nauwkeurig bekijkt, zal men een niet-vloeiend 
verloop herkennen in de curven die de dynamica van de watergehalten van 
de vaste stof die de verschillende secties verlaat, beschrijven. Dit 
effect hangt samen met de gekozen verticale discretisatie van de vaste 
stoflaag en de beschrijving van de opbouw van de laag. Naarmate een 
fijner discretisatie-rooster wordt gekozen, zullen we een steeds glad
der verloop zien. We missen echter weinig informatie van de dynamica 
zodat de verdeling in 10 lagen een acceptabele keuze is geweest om de 
dynamica te kunnen bestuderen. 

De stationaire profielen van Figuur 4.14 volgen direct uit het reeds 
besprokene. We herkennen de hogere watergehalten van de vaste stof 
t.o.v. de uitgangstoestand zoals weergegeven in Figuur 4.12 • De lagere 
temperatuur van de vaste stof en lucht is de grootste verschillen die 
optreden in vergelijking met de profielen behorende bij de uitgangs
toestand (Figuur 4.12) • 
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a:Watergenalte vaste stof (massa-%) b:Relatieve vochtigheid lucht (%) 
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Figuur 4.13: Dynamica transportbanddroger na 
watergehalte van de voeding met 
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a: Watergehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 

SECTIE 1 1 diepte laag 

0. 123 0.092 0.068 0.056 0.049 

b: Relatieve vochtigheid lucht (%) 

l diepte laag 

20.9 5.4 

c: Temperatuur vaste stof (°C) 

diepte laag 

79.3 71.0 83.9 53.3 32.4 

d: Temperatuur lucht (°C) l óiepte laag 

79.4 

---------------1 .. ~lengte-richting transportband 

Figuur 4.14: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger na verhoging watergehalte van de voeding met +10%. 
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4.3.2.2 Toename voedingdebiet 

Verhoging van het voedingdebiet is economisch interessant omdat hiermee 
de produktie wordt verhoogd. Tegen de verwachting in verandert het 
watergehalte van de vaste stof bij het verlaten van de sproeidroger 
onder deze condities niet. We lopen hier tegen een modelmatige vereen
voudiging aan. Immers, een hogere relatieve vochtigheid van de lucht 
verslechtert de droogcondities door het negatief be!nvloeden van de 
drijvende kracht d.m.v. de veranderende grensvlakconcentratie. Uit 
Figuur 4.15b blijkt dat de RV van de lucht bij het verlaten van de 
sproeidroger circa 23% bedraagt. De sorptie-isotherm leert dan dat de 
grensvlakconcentratie over het traject 0-25% RV geen drastische wijzi
gingen ondergaat zodat de totale drijvende kracht niet wezenlijk wordt 
be!nvloed. Reeds is betoogd dat het rekening houden hiermee een grote 
rekeninspanning vergt die bovendien weinig zinvol lijkt. De aanname van 
een constante grensvlakconcentratie is onder deze omstandigheden dan 
ook gerechtvaardigd. Wanneer de RV van de lucht groter dan 40% zou 
worden, dan kan deze aanname niet meer worden volgehouden.Figuur 4.15a 
toont dat het drooggedrag op de band daarom ook slechts licht afhan
kelijk is van een vergroot voedingdebiet. 
De verschillende secties vertonen verschillende typen responsies waar
onder inverse responsies. Deze worden allen ge!nitieerd door twee 
oorzaken, daar het drooggedrag nagenoeg constant blijft: 
1. een lagere vaste stoftemperatuur en 
2. een hoger vaste stofdebiet. 
In Sectie 2 en 3 merken we alleen de lagere vaste stoftemperatuur die 
ook lagere luchttemperaturen tot gevolg heeft. De temperatuurverschil
len zijn hier niet dermate groot dat de veranderende totale warmte
capaciteit van de vaste stof op de band wordt opgemerkt. In de Secties 
4 en 5 zijn deze temperatuurverschillen wel aanwezig. In eerste instan
tie zien we alleen de lagere vaste stoftemperaturen die gevolgd worden 
door de respectievelijke luchttemperaturen. Later wordt het massa
effect' zichtbaar t.g.v. het massatransport door de band en stijgt de 
vaste stoftemperatuur als gevolg van een minder effectieve koeling. 
Twee tegengestelde parallele be!nvloedingen met verschillende dynamica 
geven aanleiding tot de inverse responsie. 

Uit deze figuren zien we dat de nieuwe stationaire profielen van Figuur 
4.16 vooral gekenmerkt worden door veranderingen in de eerste drie 
secties. Met name de temperatuur van lucht en vaste stof is aanzienlijk 
lager. 
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a:Watergehalte vaste stof (massa-%) b:Relatieve vochtigheid lucht (%) 
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a: Watergehalte vaste stof (kg HzO/kg droge stof) 

SECTIE 
~diepte laag 

0. 113 0.085 0.063 0.053 

b: Relatieve vochtigheid lucht (%) 

l diepte laag 

25.0 6. I 

c: Temperatuur vaste stof (°C) 

l diepte laag 

75.6 68.9 82.2 54.2 

d: Temperatuur lucht (°C) 1 diepte laag 

7:;.6 

-----------------. .. • lengte-richting transportband 

Figuur 4.16: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger na verhoging voedingdebiet met +10%. 
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4.3.2.3 Toename luchtdebiet sproeidroger 

Verhoging van het luchtdebiet door de sproeidroger heeft tot gevolg dat 
de verblijftijd van de vaste stof kleiner wordt waardoor de vaste stof 
de sproeidroger natter verlaat , met bovendien hogere temperatuur. 
Door de hogere luchttemperatuur (met als gevolg een nog lagere RV) 
wordt dit effectief slechtere drooggedrag ten dele gecompenseerd in de 
eerste sectie. Ook in de daar op volgende secties treedt dit op omdat 
de hogere vaste stoftemperatuur ook daar hogere luchttemperaturen tot 
gevolg heeft. Bovendien is door het hogere watergehalte van de vaste 
stof de drijvende kracht groter. 

De verhoogde vaste stoftemperatuur worden doorgegeven aan volgende 
secties. (Figuur 4.17). De luchttemperatuur volgt de vaste stoftempe
ratuur. In de laatste twee secties worden opgetreden temperatuurver
schillen t.o.v. de uitgangstoestand wederom 'strak gestreken' • 

In Figuur 4.17b zien we opnieuw inverse responsies van de RV van de 
uitgaande lucht in de secties met de relatief lage temperaturen (Sectie 
2,4 en 5), want door de hogere luchttemperaturen daalt de RV waardoor 
het drooggedrag verbetert. Dit heeft tot gevolg dat het watergehalte 
van de lucht zal stijgen met als gevolg een sijging van de RV. De 
gevoeligheid voor dit mechanisme is voor lage temperaturen groter dan 
voor hoge. 

De nu ontstane stationaire profielen van Figuur 4.18 behoeven geen 
verder commentaar omdat zich geen nieuwe aspecten aandienen. 
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a:Watergehalte vaste stof (massa-%) b:Relatieve vochtigheid lucht (%) 
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Figuur 4.17: Dynamica transportbanddroger na stapvormige verhoging 
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a: Watergehalte vaste stof (kg H20/kg droge stof) 

SECTIE l diepte laag 

o. 172 0.119 0.089 0.065 0.054 

b: Relatieve vochtigheid lucht (%) 

riepte laag 

10.7 a. 1 4.2 

' 

9 J. I 

c: Temperatuur vaste stof ( 0 e) 

l diepte laag 

93.5 80.6 87.9 55.7 

d: Temperatuur lucht ( 0 e) 

riepte laag 

93.6 

----------------~.... lengte-richting transportband 

Figuur 4.18: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger na verhoging luchtdebiet door sproeidroger met 
+10%. 
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4.3.2.4 Toename luchttemperatuur sproeidroger 

Reeds is besproken dat een verhoging van het luchtdebiet en/of de 
luchttemperatuur bij gelijk massadebiet vrijwel gelijke responsies van 
de sproeidroger geeft. Het verschil in beide responsies is dat de 
luchttemperatuur bij het verlaten van de sproeidroger nog hoger is en 
dat het effect op het watergehalte van de vaste stof veel kleiner is 
(Figuur 4.19). De enige opmerking die nog gemaakt kan worden is dat de 
inverse responsie van de RV veel minder uitgesproken is doordat het 
watergehalte van de lucht in die secties minder wordt be!nvloed. 
De dynamica- en stationaire profielen (Figuur 4.20) spreken dan ook 
verder voor zichzelf. 
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a:Watergehalte vaste stof (massa-%) b:Relatieve vochtigheid lucht (%) 
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a: Watergehalte vaste stof (kg HzO/kg droge stof) 

SECTIE l diepte laag 

0. 115 0.086 0.063 0.052 0.046 

b: Relatieve vochtigheid lucht (%) 

l diepte laag 

9.2 6.6 3.7 

c: Temperatuur vaste stof ( 0 e) 

l diepte laag 

99.5 84.5 89.6 56.5 34.2 

d: Temperatuur lucht ( 0 e) 

! diepte laag 

99.5 

--------------.... lengte-richting transportband 

Figuur 4.20:Twee-dimensionale stationaire profielen transportbanddroger 
na verhoging ingaande luchttemperatuur van sproeidroger 
met +10% • 
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4.3.2.5 Toename transportbanddsnelheid 

De bandsnelheid beïnvloedt het hele proces dat zich op de band af
speelt. Onder dezelfde condities lopen de processen weliswaar even snel 
maar door de kortere verblijftijd krijgen ze minder kans zich te vol
trekken. 
Figuur 4.21 toont een opvallend verloop van de uitgangsgrootheden. Het 
enige wat vastligt is dat, na een door de lengte van een sectie en de 
bandsnelheid bepaalde tijd, de stationaire toestand intreedt. Elke 
sectie krijgt de veranderingen in de voorgaande secties te verwerken 
hetgeen de niet-vloeiende curven oplevert. Het is dan ook moeilijk om 
oorzaak-gevolg-redeneringen op te zetten. De temperatuur-responsie van 
sectie 1 is ongevoelig voor veranderingen van de bandsnelheid omdat 
beide fasen al vrijwel in thermisch evenwicht verkeerden. Al met al 
blijkt toch dat begin- en eindtoestand weinig van elkaar verschillen 
hetgeen toch opvallend is bij variatie van een grootheid die het gehele 
proces beïnvloedt. Gebruik van de bandsnelheid als stuurvariabele om 
het proces economischer te bedrijven, is dus mogelijk. 

Omdat begin- en eindtoestand weinig van elkaar verschillen zien we in 
de stationaire profielen (Figuur 4.22) ook weinig verschillen t.o.v. het 
werkpunt. De droger is dus relatief ongevoelig voor veranderingen in de 
bandsnelheid. 
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a:Watergehalte vaste stof (massa-%) b:Relatieve vochtigheid lucht (%) 
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Hoofdstuk 4: Simulatie Filtermatdroger 

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

SECTIE 
diepte laag 

0. 113 0,086 0.064 0.054 

b. Relatieve vochtigheid lucht (%) l diepte laag 

16.8 4.7 

c. Temperatuur vaste stof (°C) 

l diepte laag 

83.7 74.4 84.9 55.3 

d. Temperatuur lucht (°C) l diepte laag 
90 

83.8 82.3 

lengte-richting transportband 

Figuur 4.22: Twee-dimensionale stationaire profielen transportband
droger na een verhoging van de bandsnelheid met +10%. 

80 

0.048 

34.5 
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We zien dat de invloed van de sproeidrogercondities op het proces op de 
band vrij groot is. Dit geldt in hoge mate voor de temperatuur van de 
vaste stof. Om de installatie te stabiliseren moet dus met name de 
sproeidroger geregeld worden. 
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4.4 Simulatie capaciteitsvergroting vs. energieverbruik 

Dit hoofdstuk zal worden besloten met een simulatie-exercitie waarin 
wordt bekeken hoe de produktie kan worden verhoogd en welke gevolgen 
dit heeft voor het energieverbruik. 
Als voorbeeld zullen we een verhoging van het voedingdebiet van 10% 
ereUren terwijl tegelijkertijd ook de bandsnelheid wordt verhoogd met 
een gelijk percentage zodat we op de band een gelijke laagdikte houden. 
Verder zullen we slechts twee stuurvariabelen gebruiken t.w. het 
luchtdebiet en de ingaande luchttemperatuur van de sproeidroger. 
Criterium in het optimaliseren is het eindwatergehalte dat gelijk moet 
blijven in vergelijking met de uitgangstoestand. 

De simulaties resulteren in Figuur 4.23 • In deze figuur zijn de lijnen 
getekend voor een gelijk eindwatergehalte Cse (na Sectie 5). 

60000 

Luchtdebiet 
(kg/hr) 

Figuur 4.23: 

55000 

50000 

~-

IDDEL 

45000 ONGELDIG 

175 200 

I , 
I 
I 

225 

---
c =0.046 r·---. 

250 

------- Luchttemperatuur (°C) 

Contourenvlak gemiddeld eindwatergehalte van de vaste stof 
Cse (kg H20/kg droge stof) voor verschillende stuurcombi
naties van de sproeidroger bij een verhoging van het 
voedingdebiet en de bandsnelheid , beiden met 10%. 

De vorm van de Figuur laat zich gemakkelijk verklaren uit het reeds 
besprokene zodat daar hier niet verder op zal worden ingegaan. We zien 
ook een gebied (linksonder: laag luchtdebiet,lage temperatuur) waarin 
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het model ongeldig is: de RV van de lucht in de sproeidroger wordt zo 
hoog ()40%) dat de veronderstelling van een constante grensvlakconcen
tratie niet meer terecht is. 
We eisten een zelfde eindwatergehalte in vergelijking met het oude 
werkpunt (Cse=0.046 kg H20/kg droge stof). We zien dat dit ook 
gerealiseerd kan worden door verschillende combinaties van luchttempe
ratuur en luchtdebiet van de sproeidroger. Het energieverbruik is 
evenredig met het produkt van beide grootheden en wordt dus minimaal 
door het minimaliseren van dit produkt. Uit Figuur 4.23 blijkt dan dat 
een luchtdebiet van 45000 kg/hr en een ingangsluchttemperatuur van 
225°C de gunstigste combinatie oplevert op het gekozen stuur-interval. 

Resultaat: een produktieverhoging van 10% gaat'vergezeld'met een tempe
ratuurverhoging van circa 13% en een luchtdebietverlaging 
van circa 21%. Effectief betekent dit een verlaging van het 
energieverbruik met circa 8%. 

Dat het meer economische werkpunt inderdaad hetzelfde eindwatergehalte 
oplevert, is te zien in Figuur 4.24 • Hierin is ook het afzonderlijke 
effect te zien van de veranderende stuurgrootheden waarvan de instel
ling moet worden veranderd om in het nieuwe werkpunt te geraken. 
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Figuur 4.24:Dynamica watergehalte vaste stof. 
~~-------Achtereenvolgende stuuracties: voedingdebiet +10%, band

snelheid +10%, luchttemperatuur sproeidroger +12.5% en 
luchtdebiet sproeidroger -21% • 
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Deze exercitie illustreert twee zaken: 
-het potentiMle nut van dit type exercities, 
-mogelijkheden om in een economisch gunstiger werkpunt te gaan werken. 

Er moet op worden gewezen dat het enige criterium het eindwatergehalte 
is geweest. In de praktijk zullen waarschijnlijk ook eisen aan de 
hoogte van de vaste stoftemperatuur worden gesteld om de gewenste 
produktkwaliteit te realiseren. Ook de geldigheid van het model in het 
voorgestelde werkpunt staat ter discussie, met name gelet op de afhan
kelijkheid van de diffusiecoUfficiUnt van watergehalte en temperatuur. 
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

5.1 Inleiding 

Tot nu toe is de toonzetting voornamelijk beschrijvend en verklarend 
van aard geweest. In dit hoofdstuk zal getracht worden een discussie
element in te bouwen. 
Dit verslag zal besloten worden met een aantal conclusies en een glo
bale beschrijving van een aantal mogelijkheden om het onderzoek voort 
te zetten. 

5.2 Discussie 

5.2.1 Modelgevoeligheid voor diffusieco@ffici@nt 

Met het gevaar gedeeltelijk in herhalingen te vervallen, wordt dit 
zeer belangrijke onderwerp opnieuw aangesneden. In paragraaf 4.2.2.1 is 
gebleken dat er een grote gevoeligheid bestaat voor verandering van de 
gemiddelde diffusieco@ffici@nt. Het ging daarbij slechts om veranderin
gen met een factor 2 cq. 1/2 • De vraag is dan natuurlijk welke conse
quenties dit heeft voor de waarde van het model wanneer dit zou worden 
gebruikt voor simulatie en later optimalisatie. 

We kunnen twee situaties onderscheiden: 
Stel: 
1. We kennen de diffusieco@ffici@nt als functie van watergehalte en 

temperatuur 'exact' uit literatuurgegevens of eigen experimenten, 
2. We kennen de diffusieco@ffici@nt niet als functie van watergehalte 

en temperatuur. (huidige situatie-rï) 

ad 1. 
Wanneer we de diffusieco@ffici@nt kennen als functie van de belang
rijkste variabelen, watergehalte en temperatuur, hoeven we de diffusie
co@ffici@nt niet meer te gebruiken als 'vuilnisbak'-variabele. De afge
leide vergelijking (3.12) is echter alleen geldig voor een constante 
diffusiecoUffici@nt. Voor een variabele diffusieco@ffici@nt zijn geen 
analytische oplossingen bekend van de diffusievergelijking. 
Om het drooggedrag van de vaste stof toch te kunnen beschrijven uit
gaande van de diffusievergelijking hebben we twee methoden van aanpak: 

a. Numerieke methoden 
We zijn nu in staat het wiskundige probleem op te lossen waarbij we 
rekening kunnen houden met een veelvoud van randvoorwaarden zoals 
variabele diffusieco@ffici@nt, variabele grensvlakconcentratie en/of 
variabele deeltjesgrootte. 
Het gebruik van numerieke methoden kan ten minste twee nadelen 
hebben: 
- het berekenen van volledige concentratieprofielen geeft relatief 

lange rekentijden, 
- problemen met de keuze van de grootte van het discretisatie

rooster, stabiliteit methode en convergentie en nauwkeurigheid van 
de numerieke oplossing. 

Numerieke methoden moeten in dit geval dan ook bij voorkeur worden 
gebruikt wanneer andere oplossingsmethoden niet bruikbaar blijken 
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en/of wanneer een analytische methode veel meer rekentijd vergt dan 
de numerieke oplossing. 

b. Analytische methoden 
Bij het analytisch oplossen van de diffusievergelijking lopen we al 
snel tegen (kennis)grenzen aan. We moeten ons doorgaans beperken tot 
eenvoudige randvoorwaarden: constante diffusieco~ffici~nt, constante 
deeltjesgrootte en meestal constante grensvlakconcentratie. Deze 
laatste vereenvoudiging kan vervangen worden door de tijd-afhanke
lijkheid van de grensvlakconcentratie in een simpele functie onder 
te brengen. Een zo verkregen oplossing zal strikt genomen beperkt 
toepasbaar zijn. 
De complexiteit van de analytische oplossing en de daarbij horende 
rekeninspanning is evenredig met de 'moeilijkheidsgraad' van de 
randvoorwaarden. Een van de belangrijkste randvoorwaarden is gelegen 
in de vooronderstelling van het beginprofiel. Voor een willekeurig 
beginprofiel komen we uiteindelijk op vergelijking (3.8), voor een 
uniform beginprofiel op de eenvoudige uitdrukking (3.12). Deze laat
ste vergelijking is voor grote temperatuurtrajecten en/of discre
tisatie in de Penetratie Periode niet bruikbaar (niet-uniforme 
beginprofielen). We moeten dan uitdrukking (3.8) 
gebruiken. Wannneer een dergelijke uitdrukking vaak moet worden 
ge@valueerd, hetgeen het geval is in de sproeidroger waar met name 
na intrede grote temperatuur- en concentratiegradi~nten bestaan 
(Figuur 4.2) en dus een kleine discretisatie-stap noodzakelijk is, 
dan wordt de simulatie erg traag. Wanneer men in de situatie is dat 
over een bepaald traject uitdrukking (3.8) vooraf zou kunnen worden 
berekend en gebruik gemaakt kan worden van interpolatie, is men van 
dit probleem af. 

We moeten tot de conclusie komen dat wanneer de diffusieco@ffici@nt 
bekend is als functie van watergehalte en temperatuur, we een reken
intensiever model voor het drooggedrag nodig hebben, indien we die 
informatie willen gebruiken. Daarmee is overigens niet gezegd dat het 
model de praktijksituatie ook beter zal beschrijven omdat we bij deze 
veronderstelling er impliciet van uit gaan dat het droogproces volledig 
volgens het diffusiemechanisme beschreven kan worden. Dit is in het 
algemeen gezien niet waarschijnlijk omdat bekend is uit de literatuur 
dat secundaire processen als kristallisatie, verglazing van het opper
vlak het droogproces sterk kunnen befnvloeden. 

ad 2. 
Wanneer we de diffusieco~ffici@nt niet kennen als functie van water
gehalte en temperatuur moeten we e~chatting maken van de grootte 
van deze variabele. We beschouwen dan een deelproces waarover proces
gegevens beschikbaar zijn als een 'black-box' waaruit door fitting aan 
praktijkdata een constante overall diffusieco@ffici@nt volgt. 
Beter is een correlatie-vergelijking voor de diffusieco~ffici~nt af te 
leiden over een groter temperatuur- en watergehaltetraject zodat ook 
buiten het werkpunt enige geldigheid wordt behouden. We komen 
dan weer in de situatie onder ad. 1 waarin we de diffusieco@fficiMnt 
kennen. Het verschil bestaat daar in, dat nu ook de secundaire proces
sen medebepalend zijn in die correlatie waardoor een stuk fysisch 
inzicht verloren gaat. 
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Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van de diffusiecoUfficiUnt in 
zijn fysische betekenis d.w.z als functie van watergehalte en tempera
tuur zonder de invloed van secundaire processen,eventueel ten koste van 
wat rekengemak. De werkelijke invloed van secundaire processen die het 
drooggedrag mede be!nvloeden en ook belangrijk zijn voor de prod
uktkwaliteit , komt daardoor beter naar voren. De grootste problemen 
doen zich voor in de sproeidroger waar in zich in korte tijd grote 
temperatuur- en watergehalteveranderingen voordoen. Indien toch gekozen 
wordt voor het gebruik van een constante diffusieco@fficiHnt zal moeten 
worden gecontroleerd bv. door vergelijking met de numerieke oplossing. 

Conclusie: Het gebruik van een constante overall diffusieco@fficlnt 
over een groot temperatuur- en watergehaltetraject is een 
sterke vereenvoudiging van de fysische realiteit maar heeft 
aantrekkelijke rekentechnische voordelen. 
Een onafhankelijke bepaling van de diffusieco@fficiUnt als 
functie van watergehalte en temperatuur is zeer wenselijk om 
inzicht te verkrijgen in het werkelijke belang van deze 
grootheid. 

5.2.2 Ontwerp Filtermatdroger 

Het gemiddelde watergehalte van de vaste stof bij het verlaten van 
Sectie 5 is (voorlopig) het enige criterium in de beoordeling van de 
produktspecificaties. Doel is uiteraard het zo dicht mogelijk bena
deren van het maximale gehalte aan water zodanig dat aan de specifica
ties wordt voldaan. Immers, meer water uit het produkt halen dan strikt 
noodzakelijk is, is uit economisch oogpunt niet aantrekkelijk. 
De huidige uitvoeringsvorm is niet het enig mogelijke ontwerp om dat 
doel te bereiken. Men kan voorstellen vaste stof en lucht bij het 
verlaten van de sproeidroger te scheiden zoals aangegeven in Figuur 
5.1. 

a. b. 

Figuur 5.1: Huidige (a) en alternatieve (b) ontwerp van Sectie 1 
van de transportbanddroger. 
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De scheiding van lucht en vaste stof kan gerealiseerd worden door 
bv. de uitgang van de sproeidroger conisch uit te voeren. Of uit
voeringsvorm b. bruikbaar is voor alle produkten hangt o.a. af van de 
te drogen vaste stof , m.n. de rheologische eigenschappen ervan. Hebben 
we te maken met een los poeder dan zullen er weinig problemen te ver
wachten zijn, is het poeder daarentegen kleverig bij het verlaten van 
de sproeidroger dan zijn er al snel verstoppingsproblemen en zijn 
schrapers of klopmechanismen noodzakelijk. Zo moeten we op voorhand 
reeds concluderen dat uitvoeringsvorm b. wellicht niet voor alle pro
dukten even geschikt is • 
Voordeel van dit ontwerp is in ieder geval dat de gemiddelde verblijf
tijd van de vaste stof toeneemt omdat alle vaste stof (homogeen) aan 
het begin van de band gestort wordt zodat onder dezelfde procescondi
ties een grotere droogprestatie wordt geleverd. Om eenzelfde droogpres
tatie te leveren kunnen de droogcondities dus worden verslechterd door 
luchtdebieten en/of luchttemperaturen te verlagen. Dit komt dus neer op 
een energiebesparing t.o.v. de huidige situatie. 
Ook liggen er mogelijkheden om de afgescheiden luchtstroom opnieuw te 
verwarmen en/of te ontwateren zodat hiermee een extra stuurvariabele 
wordt ge!ntroduceerd. 

De dynamica van het proces verandert eveneens door het storten van alle 
vaste stof aan het begin van de band. Dit wordt ge!llustreerd door 
Figuur 5.2 waarin een stapvormige verandering in het watergehalte van 
de voeding van +10% is aangebracht. De stapvormige verandering wordt 
vrijwel onvervormd doorgegeven in de verschillende secties van de 
band. Het storingsfront is duidelijk localiseerbaar. 
Wanneer we dit responsiegedrag nauwkeuriger bekijken zien we voordat de 
stapvormige verstoring een sectie verlaat reeds een lichte verhoging 
plaatsvindt van het watergehalte van de vaste stof als gevolg van de 
slechtere droogcondities van de lucht die de sproeidroger verlaat. Deze 
verslechtering heeft invloed op alle vaste stof in die sectie. Men ziet 
dat deze invloed relatief klein is hetgeen opnieuw een ondersteuning is 
voor de aanname dat zolang de RV van de lucht maar kleiner is dan circa 
40%, het drooggedrag weinig wordt be!nvloed als gevolg van een verande
rende grensvlakconcentratie. Het slechtere drooggedrag in Sectie 1 
wordt gedeeltelijk goedgemaakt in de volgende secties omdat enerzijds 
de droogcondities in die secties beter zijn en anderzijds de drijvende 
kracht hoger is door de verhoging van het watergehalte van de vaste 
stof. 
In Figuur 5.3b zien we een twee-traps responsie van de RV van de lucht. 
Het eerste deel van de responsie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
de verslechterde droogcondities in de eerste sectie, het tweede deel 
van de responsie laat zich beschrijven als een voortschrijdend gemid
delde als gevolg van het langzaam inschuiven van het storingsfront van 
de vaste stof. Ook in de temperatuurresponsies van Figuur 5.3c en 5.3d 
kunnen we het twee-traps karakter herkennen. We zien dat de tempera
tuurresponsie van de vaste stof wordt bepaald door de effecten van een 
verlaagde temperatuur van de lucht die de sproeidroger verlaat. Deze 
verlaging van de vaste stoftemperatuur heeft op zijn beurt weer gevol
gen voor de luchttemperaturen in de volgende secties. 
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--- _,~--·--

! 
1.t I 

I..J 
20 

_..._ 

/ 
t2 x: uit sproeidroger 

A: uit Sectie I 

rr 
uit sproeidroger 1- x: 

A: uit Sectie I 
V: uit Sectie 2 V: uit Sectie 2 
+: uit Sectie 3 

10 D: uit Sectie 4 
0: uit Sectie 5 

,_ +: uit Sectie 3 
Q: uit sectie 4 
(/: uit Sectie 5 

15 

8 
J 10 ... ~ 

6 ·- ~ -
5 

.. 
r 

2. 0 

0 500 1000 0 1000 
~ (lee] 

c. Temperatuur vaste stof ( 0 e) d. Temperatuur lucht ( 0 e) 

80 I~ 80 
I~ 

I .............._ ....... 

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

70 

• • 
)(: uit sproeidroger 
A: uit Sectie I 

X: uit sproeidroger 
A: uit Sectie I 

v: uit Sectie 2 V: uit Sectie 2 
+: uit Sectie 3 +: uit Sectie 3 
D: uit Sectie 4 [J: uit Sectie 4 
(): uit Sectie 5 (/: uit Sectie 5 

-
..... 

311 311 

0 !10 1000 0 !10 1000 
~ ~ ~ ~ 

Figuur 5.3: Dynamica alternatief ontwerp Filtermatdroger 



Hoofdstuk 5: Discussie en conclusies 90 

De kwaliteit van een regeling voor een dergelijk proces hangt o.a. af 
van hoe goed uit de gemeten luchtcondities de vaste stofcondities zijn 
af te leiden. Immers, het is lastig om het watergehalte en de tempe
ratuur van de vaste stof continu te meten gedurende het verblijf op de 
band. Bovendien is deze afhankelijk van de dynamica van het meet- en 
regelsysteem. Het ontwerp van een regeling zou gebaseerd kunnen worden 
op het twee-fasen karakter van de responsies van de RV en de lucht
temperatuur. Op basis van het eerste deel van de responsie, mits te 
onderscheiden van meetruis, kan de storing worden gelocaliseerd en 
geanalyseerd waarna de regeling zodanig ontworpen zou moeten zijn dat 
het effect van de 'bulk' van de stapvormige verandering wordt gecompen
seerd. Ten opzichte van de huidige situatie kan dit een voordeel 
opleveren daar nu geen sprake is van een twee-fasen karakter van de 
·luchcresponsies • 

Zoals uit de watergehalteprofielen (Figuur 4.12a) overduidelijk 
blijkt, worden er in Sectie 1 tijdens de opbouw van de vaste stoflaag 
verblijftijdsverschillen gecre@erd die in alle secties leiden tot een 
watergehalte-gradi@nt over de bedhoogte. Tijdens het banddrogen worden 
deze verschillen niet goedgemaakt. In het alternatieve ontwerp zijn 
deze watergehaltegradi@nten nauwelijks meer aanwezig omdat met volkomen 
uniforme vaste stofcondities (watergehalte en temperatuur) gestart 
wordt. We krijgen uiteindelijk dan ook een veel homogener produkt wat 
betreft het watergehalte. 

Conclusie: Dit alternatieve ontwerp biedt een aantal voordelen: 
-een gemiddeld langere verblijftijd van de vaste stof op de 

band betekent een besparing op het energieverbruik omdat 
de droogcondities minder goed hoeven te zijn, 

-een homogener produkt wat betreft watergehalte, 
-mogelijkheden om de procesregeling te baseren op het twee-
fasen karakter van de dynamica van de luchtfase. 

-mogelijkheden om de afgescheiden lucht te benutten als 
extra stuurvariabele. 

De scheiding van vaste stof en lucht zal niet voor alle 
produkten even gemakkelijk zijn zodat dan praktische pro
blemen verwacht mogen worden. 

5.2.3 'Bottle-neck'-analyse bij verhoging produktiecapaciteit 

Doel is (uiteindelijk) te komen tot een betere benutting van de Filter
matdroger, in dit geval naar we aannemen een maximale produktiecapaci
teit. We zijn dan ge!nteresseerd welke beperkingen (en waar die lig
gen) een vergroting van die produktiecapaciteit in de weg staan. 

Indien we de produktiecapaciteit defini~ren als de hoeveelheid vaste 
stof (incl. water) die per tijdseenheid de laatste sectie verlaat, dan 
kan de produktie worden verhoogd door een hoger watergehalte van de 
vaste stof. In het extreme geval moeten we ons afvragen waarom we 
eigenlijk nog drogen. Daarom moeten we de eis stellen aan het eind
watergehalte van de vaste stof dat een door de produktspecificaties 
gegeven maximum eindwatergehalte niet mag worden overschreden. Dan kan 
de produktiecapaciteit alleen gemaximaliseerd worden door de hoeveel-
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heid droge stof per tijdseenheid te maximaliseren. 
Er drie mogelijkheden: 
1. bij gelijk watergehalte van de voeding wordt het voedingdebiet 

verhoogd. 
2. bij gelijk voedingdebiet wordt het watergehalte van de voeding 

verlaagd. 
3. combinatie van 1. en 2 •• 

ad 1. 
We kunnen twee situaties onderscheiden: 
a. we eisen dezelfde droogprestatie van de sproeidroger, 
b. we eisen dezelfde droogprestatie van de Filtermatdroger als geheel. 

ad a. 
Meer voeding van dezelfde samenstelling betekent dat meer water moet 
worden overgedragen aan de lucht om het watergehalte van de vaste stof 
bij het verlaten van de sproeidroger ten minste gelijk te houden. 
Onder deze omstandigheden zal bij een gelijkblijvend luchtdebiet de 
luchttemperatuur dalen. Deze verlaging van de luchttemperatuur gaat 
samen met een verhoging van het watergehalte van de lucht zodat de RV 
van de lucht hierdoor nog eens extra zal stijgen. Door steeds meer 
voeding toe te voeren zal op een gegeven moment een punt bereikt worden 
dat drogen niet of nauwelijks meer mogelijk zal zijn. We zijn dan 
gedwongen om, teneinde in de sproeidroger een zelfde droogprestatie te 
leveren, de droogcondities te verbeteren door luchtdebieten en/of 
luchttemperaturen te verhogen en dus meer energie in het proces te 
stoppen. 
Ook de droogcondities op de band worden be!nvloed door het toegenomen 
voedingdebiet. We gaan er hier van uit dat de condities van de vaste 
stof bij het verlaten van de sproeidroger op een of andere manier 
constant worden gehouden. Het grotere vaste stofdebiet geeft bij 
gelijke transportbandsnelheid een grotere laagdikte zodat de drukval 
over deze vaste stoflaag zal toenemen. De maximaal toelaatbare drukval 
over de laag wordt op een gegeven moment beperkend voor het nadroog
proces op de band doordat luchtdebieten negatief be!nvloed gaan worden. 

Door de bandsnelheid met een zelfde percentage op te voeren als het 
voedingdebiet houdt men dezelfde laagdikte, zodat een te grote drukval 
over het bed kan worden voorkomen, mits de structuur van de vaste stof 
gelijk blijft. Een direct gevolg van het verhogen van de bandsnelheid 
is echter dat de verblijftijd van de vaste stof verlaagd wordt. Daar
door moeten de droogcondities van de lucht in de respectievelijke 
secties verbeterd worden om een zelfde (na)droogprestatie te reali
seren. Hoe dit het meest economisch gedaan zou moeten worden is op 
voorhand niet te zeggen omdat we de mogelijkheid hebben de droog
prestatie in een bepaalde sectie te verhogen of de extra inspanning te 
verdelen over een aantal secties. 

ad b. 
We hadden ook de eis kunnen opleggen dat het verslechterde drooggedrag 
in de sproeidroger gedurende het gehele verblijf in de Filtermatdroger 
wordt gecompenseerd zodanig dat het eindwatergehalte constant blijft. 
De mogelijkheden om dit gespreid te realiseren zijn legio. Waar we 
zeker tegen aan lopen is de groter wordende laagdikte en de gevolgen 
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daarvan zoals geschetst onder a. • Hoe de extra droogprestatie econo
misch het beste verdeeld kan worden, vergt nader onderzoek. 

ad 2. 
Verlaging van het watergehalte bij een gelijk voedingdebiet betekent 
dat we in de Filtermatdroger een minder hoge droogprestatie hoeven te 
leveren. Je kunt je afvragen onder welke omstandigheden sproeidrogen 
niet meer nodig zou zijn. Minder drogen in de Filtermatdroger heeft 
echter tot gevolg dat de voeding verder ingedikt moet worden zodat meer 
energie in de indampers gestopt moet gaan worden. Wanneer sproeidrogen 
toch nodig blijkt te zijn (bv. om redenen niet samenhangend met het 
watergehalte)vereist dit een minimum watergehalte van de voeding omdat 
de slurrie verpompbaar moet blijven. We moeten dus streven naar een 
zodanig watergehalte van de voeding dat de combinatie van Filtermat
droger en indampers zo economisch mogelijk produceert. Het zou kunnen 
dat dit een watergehalte betekent dat lager ligt dan het huidige water
gehalte van de voeding. 
Omdat een minder hoge droogprestatie hoeft te worden geleverd, kunnen 
de droogcondities van de lucht verslechteren. Een energiebesparing op 
de Filtermatdroger is het directe resultaat. Hoe de droogprestatie 
uiteindelijk verdeeld zou moeten worden vergt een (optimalisatie)
studie. 

ad 3. 
Het is logisch om bij een verlaging van het watergehalte van de voeding 
niet de droogcondities van de lucht te laten verbeteren maar tevens 
het voedingdebiet te verhogen zodat we daarmee in situatie 1 terecht
komen. 

In de bespreking zijn we voorbijgegaan aan een aantal beperkingen die 
zich in het praktische geval kunnen voordoen zoals: 
-hogere temperaturen kunnen en/of mogen niet worden gebruikt vanwege 

-apparatuur-problemen (ontwerp/materialen) 
-de hitte-gevoeligheid van de vaste stof 
-secundaire processen worden bij hogere temperatuur een te 
grote invloed hebben op produktkwaliteit of droogproces. 

-hogere debieten kunnen niet worden geleverd door pompen en compres
soren. 

-be!nvloeding diffusiecoäfficiänt door veranderende temperaturen en 
watergehalten zodat droogproces ook wordt be!nvloed. 

Soortgelijke gedachtengangen kunnen ook worden gevolgd bij andere doel
stellingen. Het verhaal heeft niet de pretentie volledig te zijn doch 
er is een beeld geschetst met welke onzekerheden en beperkingen men te 
maken krijgt bij het verhogen van de produktiecapaciteit. 



Hoofdstuk 5: Discussie en conclusies 93 

5.3 Conclusies 

We zijn op een punt aangekomen dat er conclusies getrokken kunnen 
worden naar aanleiding van deze modelstudie: 

1. Er is een fysisch-mathematisch macro-model van de Filtermatdroger 
ontwikkeld dat gebaseerd is op een eenvoudige beschrijving op micro
niveau van de droogkinetiek van vaste stofdeeltjes en op macro
niveau op de massa- en enthalpiebalansen over de droger. De gemaakte 
aannamen zijn in sommige gevallen gewaagd, maar lijken veelal nood
zakelijk om ten minste twee redenen: 
-het mogelijk maken van mathematische vereenvoudigingen, 
-fysische kennis bestaat niet of nauwelijks in kwantitatieve zin. 
Een prettige bijkomstigheid is dat hierdoor simulatietijden aanzien
lijk worden verkort. 

2. Computersimulaties die het werkpunt beschrijven laten realistische 
resultaten zien. De dynamica van het proces rond dat werkpunt kon 
niet worden geverifi@erd. Maar ook de numerieke resultaten voor 
afwijkende instellingen geven echter geen aanleiding tot wantrouwen. 

3. Het model laat een grote gevoeligheid zien voor de grootte van de 
constant veronderstelde gemiddelde diffusieco@ffici@nt en gemiddelde 
deeltjesgrootte. Het model zal sterk aan waarde winnen wanneer 
kennis ingebracht wordt over de grootte van de eerst genoemde groot
heid als functie van watergehalte en temperatuur. Experimenten in 
deze richting zijn van primair belang. 

4. Simulaties laten zien dat het proces zich min of meer symmetrisch 
rond het werkpunt gedraagt. Dit is mede het gevolg van de over een 
procesgedeelte constant veronderstelde diffusieco@fficiänt. 

De sproeidroger is modelmatig beschouwd als een propatromer zodat de 
dynamica ervan systeemtechnisch gekarakteriseerd kan worden door een 
looptijd, overeenkomstig de verblijftijd van de lucht in de sproei
droger. 

De responsies van de afzonderlijke secties van de banddroger worden 
gekarakteriseerd door een serieschakeling van bij benadering le orde 
systemen met een looptijd. Stapvormige veranderingen van een aantal 
stuurgrootheden (o.a. voedingdebiet, luchttemperatuur sproeidroger) 
geven inverse responsies t.g.v. parallele be!nvloedingen met ver
schillende dynamica. 

5. De Filtermatdroger is met name gevoelig voor veranderingen in het 
luchtdebiet en de ingaande luchttemperatuur van de sproeidroger. 
De invloed van de sproeidroogcondities op het verloop van het 
(nadroog)proces op de band is groot, mede door gebruik van de lucht 
uit de sproeidroger in de eerste banddroogsectie. Beheersing van de 
sproeidroger is dan ook een essenti@le voorwaarde in de beheersing 
van het totale proces. 
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6. De onderste lagen van de vaste stof blijven gedurende vrijwel het 
gehele verblijf op de band op relatief hoge temperatuur. Het hangt 
van de hitte-gevoeligheid van de vaste stof af of dit geoorloofd is. 
Dit met het oog op degradatie van uiteindelijk produkt. 

7. De bandsnelheid als stuurvariabele geeft 'ondoorzichtige' responsies 
omdat het gehele proces op de band wordt be!nvloed. De bruikbaarheid 
als regelvariabele lijkt niet logisch omdat dezelfde eindcondities 
ook verkregen kunnen worden door de luchtcondities in de afzon
derlijke secties te beheersen en te sturen. Economisch gezien hoeft 
dit niet de beste oplossing te betekenen. Gebruik van de bandsnel
heid als stuurvariabele vergt een goed inzicht in het proces en moet 
in optimalisatiestudies zeker ook in beschouwing worden genomen. 

8. Op dit moment kunnen nog geen onderbouwde uitspraken gedaan worden 
hoe het economisch gebruik van de installatie kan worden verbeterd. 
Eerste optimalisatie-simulaties laten zien dat de capaciteit van de 
droger verhoogd kan worden door het verhogen van de ingangstempera
tuur van de lucht van de sproeidroger en het tegelijkertijd verlagen 
van het luchtdebiet. Ook het energieverbruik blijkt onder deze 
omstandigheden te kunnen dalen. Simulaties lijken dus economisch 
aantrekkelijke mogelijkheden aan te geven. 
Ook een ander ontwerp van de uitgang van de sproeidroger en 
Sectie 1 van de transportbanddroger lijkt mogelijkheden te bieden 
doch ook daar is het te vroeg om een gefundeerd oordeel te geven. 

5.4 Mogelijkheden voor verder onderzoek 

Er zijn talloze mogelijkheden om het onderzoek naar de optimalisatie 
van de bedrijfsvoering van de Filtermatdroger voort te zetten. Om de 
gedachten te bepalen worden de mogelijkheden in vijf hoofdgroepen 
ingedeeld die interactie vertonen volgens Figuur 5.4 • 
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Het model van de Filtermatdroger is in deze voorstelling de basis die 
moet worden uitgebouwd. Verdere mogelijkheden op het gebied van de 
modelvorming zijn: 

1. Om het model aan fysische waarde te laten winnen moet nagegaan 
worden hoe goed de benaderingen zijn geweest door een constante 
grensvlakconcentratie en een constante diffusieco8ffici8nt aan te 
nemen. Dit kan geschieden door vergelijking met een 'exacte' nume
rieke of analytische oplossing (vgl. 3.8). 

2. Bepaling van de afhankelijkheid van de diffusieco8ffici@nt van 
watergehalte en temperatuur is noodzakelijk om een beter inzicht te 
krijgen in het belang van deze grootheid in het proces en daarmee de 
de kracht van de simulaties te vergroten. 

3. Verificatie van het model in de praktijk is wenselijk om de waarde 
van de simulaties te beoordelen. Gebruik van de PRIKAL-faciliteiten 
lijkt daarbij een aangewezen methode. Werkelijke praktijk-experimen
ten vereisen een goede kennis van het proces om dié informatie uit 
het proces te halen die van belang is. 

Deze punten hebben betrekking op het modelvormingsproces zelf. In het 
onderstaande wordt globaal geschetst wat de inhoud zou kunnen zijn van 
de onderdelen die in Figuur 5.2 zijn aangegeven in hun onderlinge 
samenhang. 

Technologische en economische optimalisatie 
In dit kader kunnen eigenlijk alle onderwerpen geschaard worden aange
zien het er uiteindelijk op neer komt een dergelijk type installatie te 
bedrijven onder optimale (economische) condities. Het optimalisatie
criterium bestaat uit zowel technologische (specificaties waaraan het 
produkt uiteindelijk moet voldoen,veiligheidseisen etc.) als economi
sche grootheden (winstfunctie die worden gevormd uit de verschillende 
kosten- en opbrengsttermen). Afhankelijk van het gestelde probleem kan 
dan een keuze gedaan worden uit de verschillende methoden om te 
optimaliseren zoals reeds genoemd in par. 1.1 • Men kan denken aan 
vragen als hoe men de installatie geschikt kan maken voor meerdere 
produkten zodanig dat de meest economische wijze de installatie wordt 
omgeschakeld naar de nieuwe instelling. 

Verbetering procesbeheersing 
Het ontwikkelen van een regeltechnisch concept voor dit type verdeelde 
processen, waarbij bovendien aan één stofstroom nauwelijks continu te 
meten is, kan interessant zijn indien daardoor beter in een economisch 
optimum kan worden geproduceerd. Ook veiligheidsmarges kunnen wellicht 
daardoor worden verkleind. 

Verbetering procesontwerp 
Binnen deze groep kan men studie's formuleren als het beoordelen van 
alternatieve uitvoeringsvormen op hun technologische en economische 
performance. Hergebruik van lucht en/of terugwinning van warmte uit de 
nog relatief energierijke luchtstromen bieden ongetwijfeld mogelijk
heden. Ook kan geoptimaliseerd worden naar ontwerp (hoogte sproei
droger, lengte secties enz.). 
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Uiteindelijk kan dan de belangrijkste vraag beantwoord worden. Deze 
luidt: "wat is voor een bepaald produkt de meest economische en prak
tische uitvoeringsvorm, gelet op het ontwerp van de droger, en wat is 
dan de optimale instelling en sturing van de installatie" • 
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BIJLAGE lA 

Afleiding: Concentratieprofiel van een drogend deeltje als functie van 
de tijd voor een willekeurig beginprofiel onder de randvoor
waarden van een constante grensvlakconcentratie, een con
stante diffusieco@ffici@nt D en constante deeltjesgrootte R. 

De diffusievergelijking 

àCs (r ,t) 

àt 

De randvoorwaarden bij 

t=O O~r~R 

t>O 

in bolcoHrdinaten ziet er als volgt uit 

= D _1 _Q_(r 2 àCs (r J ) ) 

r 2 är är 
t>O 

deze partiiHe differentiaalvergelijking 

Cs(r .0) = Cs0 (r) = Cs(O) 

F = D àCs (o .t ) = O 
àr 

Cs (R .t ) = Cs ,; 

(Bla-1) 

luiden: 

(Bla-la) 

(Bla-lb) 

(Bla-lc) 

Door de transformatie u=r·Cs uit te voeren wordt (Bla-1) vereenvoudigd 
tot : 

äu (r J) 

ät 
t>O (Bla-2) 

De randvoorwaarden volgen door dezelfde transformatie uit te voeren op 
de randvoorwaarden die bij de oorspronkelijke formulering hoorden. We 
hebben nu dus te maken met een parti@le differentiaalvergelijking met 
constante co~ffici~nten en inhomogene randvoorwaarden. 
Dus: 

t=O O~r~R Uo(r.O) = r•Cso(r) = Uo(r) (Bla-2a) 

t>O u(OJ) = 0 (Bla-2b) 

u(R .t) = R·Cs.i =u (Bla-2c) 

Gesteld wordt dat de differentiaalvergelijking een oplossing heeft van 
de vorm 

u (r J ) = I (r ) + g (r ,t ) (Bla-3) 

Hierin is f(r) de oplossing voor de stationaire toestand,dus voor: 

ri I (r) = 0 
àr2 

(Bla-4) 



met inhomogene randvoorwaarden: t = 0 f (R) = u· 

f (0)= 0 

De oplossing voor f(r) luidt: f (r) = u*, .!.... 
R 
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(Bla-4a) 

(Bla-4b) 

(Bla-5) 

g(r,t) is de oplossing voor de instationaire toestand, dus voor 

Met homogene randvoorwaarden: g (r .0) = U 0 (r ) - f (r ) 

g (O.t) = u (o ,t)- f (0) = 0 

g (R ,t ) = u (R .t ) - f (R ) = 0 

Om de oplossing g(r,t) te vinden wordt 
Fourier. Hierbij wordt verondersteld 
schrijven is als : 

g (r .t ) = g 1 (r ) * g 2Ct ) 

Dan volgt uit vergelijking (Bla-6): 

gebruikt van de 
dat de oplossing 

Deze uitdrukking kan worden omgeschreven tot: 

1 à2gt(r) 

g 1Cr) är 2 

Dit kan alleen correct zijn indien geldt 

(Bla-6) 

(Bla-6a) 

(Bla-6b) 

(Bla-6c) 

methode van 
g(r,t) te 

(Bla-7) 

(Bla-8) 

(Bla-9) 

(Bla-10) 

Daarmee is het probleem van de partiäle differentiaalvergelijking 
teruggebracht tot dat van 2 gewone differentiaalvergelijkingen die 
als volgt luiden : 

dt 
(2) (Bla-11) (1) 

dgit) --'--- = 
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Differentiaalvergelijking 1 is van 1e orde en heeft als oplossing: 

(B1a-12) 

Differentiaalvergelijking 2 is van 2e orde en heeft als karakteristieke 
vergelijking : 

(B1a-13) 

waarin r de karakteristieke wortels voorstellen. Omdat gezocht wordt 
naar niet-triviale oplossingen moet gelden : 

(B1a-14) 

hetgeen de wortels r 1 = -i>.. en r 2 = i>.. oplevert. 

Dit betekent een oplossing van de vorm : 

g 1Cr) = C 1 cos(>..r) + C 2 sin(>..r) (B1a-15) 

De randvoorwaarden g 1(0) = 0 en g 1(R) = 0 geven 

g 1(0) = C 1 = 0 (B1a-15a) 

g 1(R) = C 2 sin(>..r) = 0 (B1a-15b) 

Omdat C 2 ~ 0 geldt: >..R = n 1T nEN (B1a-16) 

dus: ~ = In; l (B1a-17) 

waarmee g 1.n (r ) = C 2 sin( n ;r ) (B1a-18) 

en dus: 
-n 21T2E!_ 

) ••. (n1Tr) R2 
gn (r ,t = C sm ~ e (B1a-19) 

Er moest gelden: g (r ,0) = U0 (r) - f (r) = cf>(r) (B1a-6a) 

Dan moet: (Bla-20) 

waarmee cf>(r) wordt beschreven met een Fourierreeks met voor Cn de 
Fourier-co~ffici~nten : 

R 

Cn = 1_ J cf>(r ) sin( nR1Tr ) dr 
R o 

(B1a-21) 
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Hieruit volgt voor g(r,t) : 

2 00 

g(r .t) = - L 
R n=l 

R , I -n 271'2 !?!_ 

0

f (uo(r')- I (r')) sin( n'; ) dr' sin( n ;r) e R
2 

(B1a-22) 

Dat betekent voor de oplossing u(r, t) : u (r .t) = 1 (r) + g (r .t )= 

• r 2 oo 

=u-+-1: 
R R n=l I 

2 2 D1 
R • • n 7Tr -n 7T 2 

0

f(u
0
(r')-u'rR)sin(n'; )dr' sin(~)e R (B1a-23) 

Terugtransformatie geeft voor de eindoplossing de volgende uitdrukking: 

C, (r .t ) = C, .i + 

2 00 

1: 
rR n = 1 

R 

0

f ( r' C, (0 
1 
r' )-Cs ,i) sin( n ';;' ) dr' (B1a-24) 

Verdere uitwerking van de integraal geeft tenslotte vergelijking (3.8): 

( 1 + 2R ~ ( -nl )n sin( nR7Tr ) e-n 271'2 ~~) + 
C5 (r .t) = c .. i L-

7Tr n =I 

uo -n 271'2 !?!_ R , 
2 ~ . ( n 7Tr ) R 2 f , C (O , ) . ( n 7Tr ) dr , + -.- L- sm -- e r s .J r sm R 
'Rn=l R o 

(Bla-25) 
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BIJLAGE lB 

Afleiding: Concentratieprofiel voor een homogeen, bolvormig deeltje als 
functie van het getal van Fourier voor een uniform begin
profiel • 

Er wordt uitgegaan van vergelijking (3.8) die geldt voor een wille
keurig beginprofiel.Deze vergelijking luidde: 

C, (r ,Fo) = Cs i (1 + 2R r ( -l)n sin( nR1T1 ) e-n 21T2Fo) + 
1Tr n = 1 n 

R 

+ _1_ r Sin(!!:.:!!.!:.._) e-n 21r
2Fo J r' Cs (r' ) sin( n 1Tr • ) dr' 

rR n = 1 R 0 R 
(B1b-1) 

Bij een homogeen beginprofiel geldt: C
5

(r)=C
50

=Cs(O) waarmee vergelij
king (Blb-1) overgaat in: 

( r.) ( 1 + 2R ~ (-l)n sin(n1Tr)e-n2r.2Fo) + 
Cs r ,ro = Cs ,i ~ R 

1Tr n = 1 n 

2 = R 
+ -R I: sin( nR1Tr) e-n 

2
1r

2
Fo J r' Cs (0) sin( n;' ) dr' 

r n = 1 0 
(Blb-2) 

zodat volgt : 

) ( 1 + 2R ~ ( -l)n Sl·n( nR1Tr ) e-n 2TT2Fo) + C,(r .Fo = Cs,i ~ 
1Tr n = 1 n 

+ Cs (0) 2R Ï, sin( nR1Tr) e-n 2TT2Fo I 
r n = 1 

(Blb-3) 

waarin I de volgende integraal voorstelt : 

R • I R 2 R • • • 
I J , . ( n 1Tr ) d , J ( n 1Tr ) . ( n 1Tr ) d ( n 1Tr ) = r Sin r = -- sm R 

0 R n1T 0 R R 
(B1b-4) 

Dit is een standaard-integraal van de vorm : 

Jx sin x dx = sin x - x cos x + C (Blb-5) 

waarmee vergelijking (B1b-4) kan worden uitgewerkt tot: 

, nEN (B1b-6) 
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Dit resultaat ingevuld in vergelijking (Blb-3) geeft de gevraagde 
vergelijking (3.9) : 

Cs (r ,Fo) = Cs ,i (1 + 2R Ë (-~)n sin( nRTTr) e-n 2."2Fo) + 
1Tr n=l 

(Bla-7a) 
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BIJLAGE 1C 

Afleiding: Waterconcentratie in het centrum van het deeltje als functie 
van het getal van Fourier. 

Afgeleid werd de uitdrukking die het concentratieprofiel van een deel
tje beschrijft voor een uniform beginprofiel. 
Deze vergelijking luidde: 

2R co (- l)n n 11'r 2 2 F 
Cs(r .Fo) = Cs(O) + (Cs.i- C5 (0))(1 + 11'r n~l n sin(R') e-n 7T 

0

) (B1c-1) 

Voor het centrum van het deeltje geldt deze uitdrukking niet,r=O. Om 
een uitdrukking te vinden voor het verloop van de centrumconcentratie 
dient de volgende limiet genomen te worden: 

Cs (O.Fo) = lim Cs (r .Fo) (B1c-2) 
,-o 

Dan volgt achtereenvolgens: Cs (O.Fo) = 

= lim (Cs(O) + (C,.,- Cs(O) )(1 +- L I 2R = ( -l)n si·n( nR'TI'r) e-n 27T2Fo )) Jes 1c-3a) 
, - 0 11'r n = 1 n 

co 

= Cs (0) + (C, .i - Cs (0))(1 + 2lim 
r-o 

( L (-l)n 
n = 1 

~ ( )n e-n 27T2Fo ) 
=C

5
(0)+(C5 ,;-Cs(0))(1+2 L. -1 

n = 1 

. ( n 11'r ) sm --
R ) 

)(B1c-3b) 

(Blc-3c) 

(B1c-3d) 
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BIJLAGE 1D 

Afleiding: De gemiddelde waterconcentratie van een deeltje als functie 
van het getal van Fourier. 

Uitgegaan wordt van vergelijking (3. ~) 

C.(r .Fo) = C.(O) + (Cs.i- C.(O))(l + 2R Ë (-l)n sin( n1rr) e-n 2
1r

2
F0 ) (B1d-1) 

1rr n=I n R 

met Dt 
Fo =R2 

Voor het gemiddelde watergehalte van het deeltje geldt: 

R 

c. (Fo ) = .--;. J r' 2 C. (r' .Fo )dr' 
R o 

Vergelijking (B1d-1) ingevuld in (Bld-3) geeft 

C.(Fo) = C.(O) + 

(B1d-2) 

(Bld-3) 

6 00 

+CC.,; - c. (0))( 1 + Ji3 L, ( -l)n 

R (n;- ) 
J r' 2 sin---- dr' )(B1d-4) 

0 (n7Tr) n=l 

Daaruit volgt: 

C,(Fo) = C,(O) + (C,,;- C,(O))-If 

3 R ' ' 
~ ( 1 + ~ f. ( -l)n e-n 2rr2Fo ( _B_) J ( n 7Tr ) sin( n 7Tr 

R3 n = 1 n 7T o R R 
m.b.v. de standaardintegraal (Blb-5) volgt dan: 

_ ( ) ( ) ( ( ))( 6 ~ (-1)
2

n -n2Tr2Fo) c. Fo = Cs 0 + C, ,; - c. 0 1 - - 2 L. 2 e 
7T n=l n 

6 00 1 - 2 2F< = c.(o) + (Cs,i- c.(0))(1- -2 r. -2 en TT 
0

) 

7T n=l n 

8 

) d(n7Tr' )(B1d-5) 
R 

(Bld-6a) 

(B1d-6b) 



BIJLAGE 2 

Fysische eigenschappen lucht, water en vaste stof 

Vaste stof (=produkt X) 

dichtheid 
soortelijke warmte 

porositeit bed 

1300 kg/m3 

2.9 kJ/kg0 c 

o. 5 
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BET-parameters :~ 1 =2.559·10-2 kg H20/kg droge stof 
:c8 =23.032 

Water 

dichtheid 
soortelijke warmte (vloeibaar): 

(damp) 
verdampingaenthalpie bij 0°C 

1000 kg/m3 

4.19 kJ/kg°C 
1.84 kJ/kg°C 
2501 kJ/kg 

Molaire massa :18.016 kg/kmol 

Antoine-parameters voor waterdamp: A=23.6968 
8=4104.93 
C=237.494 

Lucht 

dichtheid 
soortelijke warmte 
getal van Prandtl 
kinematische viscositeit 
warmtegeleidingscoefficient 
Molaire massa 

1.182-2.091·10-3. Tg 
1.01 kJ/kg°C 
0.72 
18• 10-6 m2 /s 
24.62·1o-3+7.12·10-5·Tg 
28.964 kg/kmol 

(correlatie) 

(corrdatie) 



Symbolen 

a 
spec 

a 
w 

A 

c 
p,~ 

c 

c . 
s,~ 

c . 
g,J 

Cs(O), C so 

d 
p 

D 

F. 
~ 

F 

G. 
~ 

h. 
~ 

J 
w 

K 

M 

M 
w 

SYMBOLENLIJST 

specifiek oppervlak 

wateractiviteit 

oppervlak 

soortelijke warmte component ~ 

BET-adsorptie-parameter 

concentratiesprong op het oppervlak van deeltje 

waterconcentratie (watergehalte) 

grensvlakconcentratie vaste stof 

grensvlakconcentratie lucht 

homogene beginconcentratie in deeltje 

deeltjesdiameter 

diffusiecoëfficiënt water in vaste stof 

volumedebiet component i 

droogflux 

massadebiet component i 

enthalpie component i 

verdampingsenthalpie water bij 273K 

stofstroom 

stofstroomdichtheid 

proportionele versterking 

aantal concentrische luchtschillen rond deeltje 

massa droge stof 

molmassa water 

molmassa lucht 

2/ 3 m m 

2 
m 

kg/kg 

kg/kg 

kg/kg 

kg/kg 

kg/kg 

m 

2 
m /s 

3 m Is 

kg/s 

kg/s 

J/kg 

J/kg 

kg/s 
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of massa-% 

of massa-% 

of massa-% 

of massa-% 

of massa-% 

2 kg/m s 

kg 

g/mol 

g/mol 



N 

q 

r 

R 

R sg 

Re (Z) 

t 

T 

T 
a 

V 
p 

z 

z 

aantal concentrische schillen deeltje 

druk 

partiële waterdampspanning 

partiële verzadigingswaterdampspanning 

warmtestroomdichtheid 

energiestroom nodig voor verdamping 

afstandscoÖrdinaat 

straal deeltje 
weerstand tegen stof/warmte-transport 

overall stof/warmteweerstand 

reëel deel impedantie Z 

tijdcoÖrdinaat 

temperatuur 

sample-periode 

looptijd 

warmte-overdrachtsweerstand 

valsnelheid deeltjes 

superficiële snelheid 

volume elementair volume k 

massa-opslagcapaciteit 

BET-adsorptie-parameter 

afstandscoÖrdinaat 

impedantie 
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atm. 

atm. 

atm. 

2 J/m s 

J/s 

m 

m 

s 

s 

s 

m/s 

m/s 

3 
m 

3 
m 

kg/kg 

m 



Griekse symbolen 

,{; 

e: 
p 

À. 
l. 

~. 
l. 

1T 

p. 
l. 

a 

1 

Kentallen 

Nu 

Pr 

Re 

Subscripts 

ds 
dl 
p,s 
g, 1 
w,wl 
wd 
l. 

constante 

diffusiegrenslaagdikte 

volume-fractie vaste stof 
porositeit vaste stoflaag 
warmtegeleidingscoëfficiënt component i 

viscositeit component i 

getal pi=3.14159 

dichtheid component 1. 

fitfactor in Nelson-Galloway vergelijking 

tijdconstante warmte-overdracht 

getal van Biot voor 

getal van Biot voor 

getal van Fourier 

getal van Nusselt 

getal van Prandtl 

getal van Reynolds 

droge stof 
droge lucht 
vaste stof 
lucht 
vloeibaar water 
waterdamp 

warmte-transport 

stoftransport 

grensvlak (interface) 

m 

kg/ms 

3 kg/m 

s 
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Afkortingen 

B.E.T. 

C.W.A. 

DMV 

F.W.A. 

PRIMAL 

RV 

nnn WK 

Brunauer, Emmett, Teller 

Constant WaterActivity 

De Melkindustrie Veghel 

Falling WaterActivity 

Package for Real-time Interactive Modelling, Analyses 
and Learning 

Relatieve vochtigheid 

nnn waterkolom 

Elektrische symbolen 

spanningsbron 

capaciteit 

weerstand 

Tekensymbolen 

ideale menger 
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