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I.  INLEIDING 

In de hedendaagse industrie zijn droogprocessen 

niet meer weg te denken. Er wordt namelijk 

voedsel, hout, slib,… gedroogd. Momenteel gaat 10 

tot 20% van het totale energieverbruik in 

industriegebieden naar droogprocessen. Dit is geen 

abnormaal hoog getal, want er is veel energie nodig 

om het aanwezige vocht uit al die producten te doen 

verdampen. 

 

Drogers werken namelijk als volgt: omgevingslucht 

wordt in de installatie opgenomen, wordt door een 

boiler opgewarmd, passeert in een droogkamer 

langs de te drogen producten, zal het vocht eruit 

doen verdampen en opnemen, en de warme, 

vochtige lucht zal uiteindelijk terug in de omgeving 

uitgestoten worden. Het drogen wordt hier echter 

gesimuleerd door middel van een vernevelbuis 

waarin lucht bevochtigd wordt. Een schematische 

voorstelling is op Figuur 1 te vinden. 

 

Er wordt tijdens deze thesis vanuit gegaan dat het 

opnemen van vocht gebeurt met constante 

enthalpie. Dit houdt in dat er geen warmte 

uitwisseling met de omgeving plaats vindt, dat 

voelbare warmte van de lucht enkel omgezet wordt 

in latente warmte in het verdampte water. Dit wil 

ook zeggen dat die latente warmte, door terug te 

gaan condenseren, volledig moet kunnen 

gerecupereerd worden. Het recupereren van warmte 

staat echter nog in de kinderschoenen, er zijn bijna 

geen experimentele simulaties, geen fysieke (test) 

opstellingen, geen zekerheid of dit wel rendabel is 

door de lage kost van elektriciteit en aardgas,…  

 

Binnen de Ugent onderzoeksgroep Thermal Energy 

in Industry (TEI) wordt nu een testopstelling 

gebouwd waarmee de latente warmte en, 

afhankelijk van de temperatuur boven de  

 

dauwtemperatuur, de voelbare warmte met behulp 

van een warmtewisselaar en een warmtepomp 

gerecupereerd zal worden om terug in het 

droogproces te gaan hergebruiken. De opstelling zal 

de besparingen die hiermee gerealiseerd kunnen 

worden, moeten aantonen en zal naar de toekomst 

toe ook openblijven voor verder onderzoek. 

 

 
Figuur1: voorstelling huidig droogproces 

II.  DOELSTELLINGEN  

Binnen deze thesis worden een aantal taken 

opgenomen bij de opbouw van de warmtepomp- 

droger testopstelling waarmee bestaande 

droogprocessen kunnen gereproduceerd en 

geoptimaliseerd worden. Hier wordt vooral gefocust 

op het onderdeel van de installatie waar het drogen 

gebeurt.  
 

Een vanzelfsprekend belangrijk onderdeel is het 

uitregelen van de installatie zodat droogprofielen 

automatisch kunnen gevolgd worden, dit gebeurt in 

een labview omgeving. 

 

Uit de labview omgeving zullen o.a. alle resultaten 

volgen in verband met de verbruiken van het 

droogproces zelf. Zo zal berekend worden hoeveel 

latente en voelbare warmte er effectief kan 
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gerecupereerd worden. Dit zal dan vergeleken 

worden met de resultaten van een simulatie van dit 

proces die uit een matlab omgeving zal komen, de 

opbouw hiervan valt grotendeels buiten deze 

masterproef. 

III.  TESTOPSTELLING 

Figuur 2 toont een schema van de volledige 

opstelling. De warmtepomp hiervan bestaat uit 

meerdere verdampers en condensors, waarvan één 

als subkoeler kan werken, en heeft ook een suction 

line warmtewisselaar. Deze unieke opstelling wordt 

door Frigro gebouwd. 

 

De ingaande lucht die droogprocessen vanuit de 

omgeving opnemen en verwarmen, varieert van 

plaats tot plaats in temperatuur en relatieve 

vochtigheid. Om de warmterecuperatie met 

verschillende ingaande lucht condities te testen, 

wordt een omgevingsluchtsimulator geconstrueerd 

en uitgeregeld. Dit valt echter buiten deze thesis. 

Sensoren, die op cruciale plaatsen in de cyclus 

gemonteerd worden, meten de volledige 

testopstelling op. De sensoren worden via Arduino 

uitgelezen en verder verwerkt in Labview. De 

ingegeven temperatuur, relatieve vochtigheid, 

luchtsnelheid,… parameters moeten tijdens het 

opmeten hun wenswaarde blijven behouden, het 

correct afregelen van de cyclus is dus van groot 

belang.  De verwerkte meetwaarden kunnen in 

Excel geïmporteerd worden voor extra duidelijke 

visualisatie. 

 

 

Figuur2: volledige testopstelling 

Figuur 3 toon een foto van hoe de warmtepomp- 

droger er in de werkelijkheid uitziet. Rond de 

buizen komt er nog een isolatielaag die ervoor zorgt 

dat er zo weinig mogelijk warmte-uitwisseling met 

de omgeving bestaat in het traject tussen de droger, 

de warmtewisselaar en de warmtepomp.  

 

 
Figuur3: temperatuur van  verneveld water uit labview 

IV.  RESULTATEN 

Tijdens deze thesis wordt vooral op de 

vernevelmodule geconcentreerd. Om het droog- 

proces nauwgezet te kunnen nabootsen, mag het 

vernevelde water ongeacht het verbruik ervan 

nauwelijks van temperatuur veranderen en moet de 

relatieve vochtigheid na de droogsimulator een 

opgegeven droogprofiel kunnen volgen.   
 

Op Figuur 4 is te zien hoe een vaste gewenste 

relatieve vochtigheid na verneveling gevolgd kan 

worden met verschillende PID regelaars. Hierbij is 

PID_1 de snelste en PID_3 de traagste. De 

gewenste relatieve vochtigheid is 70% en, eenmaal 

stabiel, varieert de werkelijke tussen 65 en 70%, 

wat zeker al als accuraat kan beschreven worden. 

Hierbij valt op te merken dat de temperatuur van het 

vernevelde water ongeacht de PID maximaal 3°C 

varieert van de opgegeven gewenste waarde. 

 

Belangrijk is hier dat de relatieve vochtigheid een 

ander maximum bereik heeft afhankelijk van de 

temperatuur van het vernevelde water en van de 

hoeveelheid, de temperatuur en relatieve 

vochtigheid van de ingaande lucht die erdoor 

passeert. Om droogprofielen op te kunnen stellen is 

het nodig een goed idee van het bereik te hebben, 
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vele metingen bij allerhande ingangscondities zijn 

dus een must.  

 

 
Figuur 4: vaste wenswaarde relatieve vochtigheid volgen 

 

Figuur 5 laat zien hoe een bepaald droogprofiel 

gevolgd wordt. Een typisch droogproces kan zeker 

een volledige dag duren, maar vanuit regeltechnisch 

aspect is een simulatie van een tiental minuten ook 

al voldoende. Het gewenste droogprofiel kan vanuit 

Excel geïmporteerd worden, hier profielen in 

opstellen is namelijk sneller en eenvoudiger. 

Eenmaal de volledige vernevelmodule goed 

uitgeregeld is, moet de relatieve vochtigheid na het 

vernevelen ongeacht de ingaande lucht- en 

watercondities elk profiel kunnen volgen zonder 

veel afwijking.  

 

Figuur 5: Droogprofiel volgen 

Eenmaal verschillende profielen gevolgd kunnen 

worden, kan de volledige warmtepompdroger 

cyclus met warmtewisselaar en warmtepomp getest 

worden. De boiler, die hier op elektriciteit werkt, 

zal dan geen lucht meer met ingangscondities, maar 

al verwarmde lucht tot op een gewenste temperatuur 

opwarmen. Dit houdt in dat het verbruik zal dalen 

en deze besparing zal opnieuw met allerhande 

verschillende parameters, zoals de ingangslucht- 

condities, de stand van de warmtepomp en 

warmtewisselaar, de bypassklep,… opgemeten 

worden. Uit voorgaande simulaties vanuit matlab is 

een gemiddelde besparing van 50 – 70% energie 

mogelijk.  

V.  BESLUIT 

 

Tijdens het afwerken van de warmtepompdroger 

testopstelling wordt die uitgeregeld zodat die 

automatisch allerhande opgegeven droogprofielen 

kan volgen. Met behulp van de massastroom en de 

enthalpieverschillen in de cyclus kunnen de 

verbruiken in Labview bepaald worden. Door 

gebruikt te maken van de warmtewisselaar en de 

warmtepomp om de latente warmte te recupereren, 

worden de mogelijke energiebesparingen daarbij 

opgemeten. Die worden vergeleken met simulaties 

vanuit Matlab. De gebouwde testopstelling blijft 

ook open voor verder onderzoek. 
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