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ontgassing gaat het om de verwijdering van
methaan, kooldioxide, stikstof, zwavelwaterstofen gehalogeneerde koolwaterstoffen. Met
intensieve gasuitwisselingssystemen worden
systemen bedoeld waarmee beluehnngs- en
ontgassingsrendementen van meer dan90
procent kunnen worden gerealiseerd. Voorbeelden van intensieve gasuitwisselingssystemen zijn: cascade,plaatbeluchter, beluchtings- en ontgassingstoren en de vacuümontgasser (zieafbeelding 1).

Isdepraktijkgebaatbij
modellenvanintensieve
gasuitwisselingssystemen?

Erzijn diverse toepassingsmogelijkheden
voor deze modellen te bedenken. De vier
belangrijkste komen in dit artikel aan bod:
educatie,onderzoek, ontwerp en 'real time
control'.
Modellering
Degasuitwisseling treedt op door diffusie
op het grensvlak van water en lucht. De richting en degrootte van het gastransport is
afhankelijk van het gasconcentratieverschil
tussen lucht en water, dedrijvende kracht en
van de grootte van de gasoverdrachtscoëfficiënt. Degrootte van deze coëfficiënt hangt af
van degrootte van het contactoppervlak, de
vernieuwing van het contactoppervlak en het
soort gas dat wordt beschouwd^.
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Gasuitwisselingssystemen wordengebruikt voorde beluchting enontgassing vangrondwater. In dit
artikel worden deverschillende toepassingen uitgediept. De modellen blijken vooral van belang voor
educatieve doeleinden envoorhet ondersteunen van onderzoek ;oprimalisatieouderzoek aan
bestaande installaties). Doorhet robuuste karakterei!de beperkte iusteliuogelijkhedcugeeft 'real
time control'gcengrotc verbeteringen.
Tijdens een workshop op 11 september 98
opdeTU Delft naar aanleiding van de afstudeervoordracht van A.van der Helm met als
titel 'Modellering van intensieve gasuitwisselingssystemen' is met eenaantal deskundigen van waterleidingbedrijven, het Kiwa,
waterlaboratoria en ingenieursbureaus gedis-

Afb. 1

cussieerd over het gebruik van modellen van
gasuitwisselingssystemen.
Dezesystemen worden gebruikt voor de
beluchting en ontgassing van grondwater. Bij
de beluchting gaat het
om het inbrengen van
zuurstof en bij de

Intensicvcgasuitwissclingssystcmcn:cascade(linksboven),vacuümontgasser
(rechtshoven), plaatbeluchter(linksonder)en beluchtings-enontgassingstoren(rechtsonder).

Afb.z

Alseen stukje van de water- en de luchtstroom in een gasuitwisselingssysteem
beschouwd wordt, kan dit worden weergegeven als een vollediggemengd vat (zie afbeel-

Eenstukjevandewater-enluchtstroomweergegevenalseenvolledig
gemetrgdvat.
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ding 2).Voordit stukje kunnen lineaire differentiaalvergelijkingen worden opgesteld voor
de verandering van degasconcentratie in het
water en in delucht (zieafbeelding 3). Hierbij
wordt rekening gehouden met concentratieveranderingen van gassen in het water en de
lucht door het transport, degasuitwisseling en
het optreden van verbruik en/ofproductie van
gassen in het water. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren in hergeval ijzeroxidatie en/of
ontharding optreedt in een gasuitwisselingssysteem. Dereactievergelijkingen voor ijzeroxidatie en ontharding zijn weergegeven in
afbeelding 4.
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Educatie
Demodellen kunnen worden gebruikt als
hulpmiddel bij het uitleggen van bijvoorbeeld
deeffecten van het stroomprincipe, luchtrecirculatie en de verblijftijdspreiding op de
gasuitwisseling. Opdeze wijze kunnen ze
bijdragen tot een verhoging van het inzicht in
degasuitwisseling bij destudent en ontwerper.
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Door de water- en luchtstroom weer te
geven als meerdere achter elkaar geplaatste
vollediggemengde vaten, ontstaat een stelsel
vergelijkingen dat met behulp van numerieke
integratie kan worden opgelost. Opdeze wijze
kan hetgasconcentratieverloop in het water en
in de lucht worden berekend. Dit kan voor
ieder in het water en in de lucht voorkomend
gas worden gedaan. Bij het oplossen van dit
soort uitgebreide stelsels van vergelijkingen
biedt de computer uitkomst. Voor deze studie
isgebruik gemaakt van het simulatiepakket
Matlab/Simulink, waarin verschillende integratiemethoden beschikbaar zijn.
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Concentratieverloopvankooldioxideinwateren
verhoudingvan 1.

Stroomprincipe
Met het stroomprincipe wordt de wijze
waarop het water en de lucht langs elkaar stromen bedoeld. Met de modellen kunnen de
volgende vier stroomprincipes worden nagebootst: (zieafbeelding 5)
het meestroomprincipe:de lucht stroomt
dan in dezelfde richting als het water,
bijvoorbeeld bijeenbeluchtings-enontgassingstoren met meestroombeluchting;
het tegenstroomprincipe: de lucht
stroomt dan in de tegengestelde richting
van het water, bijvoorbeeld bij een beluchtings- en ontgassingstoren met tegenstroombeluchting;

het gelijkstroomprincipe: de gasconcentraties in de lucht
worden verondersteld
Afo.4
Omzettingsverijelijkingen.
langs de hele lengte
van de waterstroom
Uzeroxidatie:
hetzelfde tezijn, met
andere woorden de
4Fe2+ +8HCO3-+0 2 +2H 2 0 ->4Fe(OH)3 + 8C0 2
gehele hoeveelheid
lucht in een gasuitOntharding:
wisselingssysteem
wotdt alséén volledig
Ca2+ +2HCO,"-> CaCO, +H-,0+ CO,
gemengd vat

Afo.5
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uchtvoordevierstroomprincipesbijeenlucht-water-

beschouwd, bijvoorbeeld bij een cascade
die in een open ruimte is opgesteld;
het kruisstroomprincipe: de lucht stroomt
dwars op de richting van het water,
bijvoorbeeld bij een plaatbeluchter.
In afbeelding 6is het gasconcentratieverloop van kooldioxide in water en lucht weergegeven voorde vier verschillende stroomprincipes.Hieruit volgt (zoals bekend) dat uit het
oogpunt van het stroomprincipe het tegenstroomprincipc het hoogste rendement geeft.
Luchtrecirculatie
Zowel bij plaatbeluchters alsbij beluchtings- en ontgassingstorens wordt luchtrecirculatie toegepast (zieafbeelding 7).Redenen
voor het toepassen van luchtrecirculatie zijn:
het beperken vande kooldioxideverwijdering
en kostenbesparingen. Met de modellen is het
mogelijk om bij de verschillende stroomprincipes het effect van luchtrecirculatie op de
gasuitwisseling te berekenen.
Uit modelsimulaties isgebleken dat het
gasconcentratieverloop in water en lucht bij
een toenemende luchtrecirculatie voor alle

Luchtrecirculatiebijdebeluchtings-enonyassiiigstorcn endeplaatbeluchter.
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stroomprincipes uiteindelijk gelijk wordt aan
het gasconcentratieverloop bij gelijkstroom
zonder luchtrecirculatie (zieafbeelding 6).Dit
komt doordat het gasconcentratieverloop in de
lucht door de recirculatielucht wordt afgevlakt. Degasconcentraties in de lucht nemen
dus overal langs de waterstroom een gemiddelde waarde aan diegelijk is aan de waarde
die optreedt indien wordt verondersteld dat de
lucht beschouwd kan worden alséén volledig
gemengd vat.
Verblij/tijdspreicliruj

Door in het model te variëren met de
grootte en het aantal vollediggemengde vaten
waaruit de waterstroom kan worden opgebouwd, kan iedere verbhjfnjdspreiding nagebootst worden. In afbeelding 8is een verblijftijdspreidingscurve weergegeven die in een
cascade isgemeten, en zijn demet het model
berekende curven weergegeven voor 2,9 en 25
vollediggemengde vaten.Tezien isdat de
verblijftijdspreidingscurve die de stroming
weergeeft als9 vollediggemengde vaten, de
curve van decascade het beste benaderd. De
vcrblijftijdspreiding is op deze manier een
instrument om de stroming door een gasuitwisselingssysteem zogoed mogelijk te modelleren.
Doordat de verblijftijdspreidingscurve kan
worden geplot, kan het effect van de verblijftijdspreiding op degasuitwisseling zichtbaar
worden gemaakt. Hoe kleiner de spreiding van
de verblijftijd is,des te meer de stroming een
propstroom benadert en des tebeter de gasuitwisseling verloopt. Bovendien is het model
hierdoor een instrument om begrippen als
propstroom, volledige menging, stap- en pulsfuncties uit te leggen.

Onderzoek
Uit verschillende modelonderzoeken blijkt
dat berekeningen van kooldioxideverwijderingen overschattingen oplevert van de waarden
die in depraktijk gemeten worden. Mogelijke
verklaringen kunnen het optreden van ijzeroxidatie en ontharding in het gasuitwisselingssysteem en in de monsterfles zijn in het
geval de kooldioxide bepalingen niet ter plaatse
zijn uitgevoerd (zieafbeelding 4).
Alsvoorbeeld worden de plaatbeluchters
opSpannenburg van Waterleiding Friesland
gebruikt waaraan veel onderzoek is verricht?;.
In afbeelding 9zijn degemeten verwijderingsrendementen voor methaan en kooldioxide
weergegeven bij verschillende waterdebieten.
Ookzijn de berekende kooldioxide-rendementen weergegeven voor het gevalgeen rekening
gehouden wordt met ijzeroxidatic en ontharding en voor het geval 100procent van het
aanwezige ijzer oxideert en 10procent onthar-

ding optreedt in de
plaatbeluchter.Te
zien isdat de berekende kooldioxideverwijdcring groter is
dan degemeten kooldioxideverwijdering,
zelfs met inachtneming van het optreden van ijzeroxidatie
en ontharding. Slechts
een deel van het
verschil is hiermee te
verklaren. Dit is niet
alleen geconstateerd
bij modelberekeningen aan plaatbeluchters maar ook bij
modelberekeningen
aan cascades, vacuümontgassers en
beluehtings- en
ontgassingstorens.
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Ontwerp
Het ontwerpen
van gasuitwisselingssystemen is voornamelijk
gebaseerd op empirische formules. Voor
nieuwe systemen kan het model gebruikt
worden om de invloed van ontwerpparameters
te testen. Devacuümontgasser ishiervan een
voorbeeld. Het principe van de vacuümontgasser berust op een verlaging van de druk
in de ketel waar water en lucht met elkaar in
contact komen middels een vacuümpomp.
Door de lagere druk zijn degasconcentraties in
de ketel lager dan onder atmosferische
omstandigheden, waardoor gassen verder
verwijderd kunnen worden. Enkele vragen die
gesteld kunnen worden bij het ontwerpen van
een vacuümontgasser zijn: Dient een continue
ofeen discontinue vacuümpomp gebruikt te
worden? Bij welke druk moet de vacuümontgasser worden bedreven? En dient wel of
geen sleeplucht toegepast te worden?
Bijeen continue vacuümpomp wordt de
onderdruk op een constante waarde gehouden.
Bij een discontinue vacuümpomp wordt een
boven- en ondergrens bepaald voor de druk in
de ketel. De pomp slaat aan tot de ondergrens
isbereikt; dan slaat hij af Vervolgens zal de
druk in de ketel oplopen door de gasuitwisse-

ling. Zodra de bovengrens is bereikt slaat de
pomp weer aan tot de druk in de ketel is
verlaagd tot de ondergrens. In afbeelding 10is
het drukverloop van de totale druk en de
partiele drukken van de verschillende gassen
en waterdamp weergegeven. De ondergrens
waarop de vacuümpomp afslaat is in dit geval
gesteld op6kPa en de bovengrens waarop de
vacuümpomp aanslaat isgesteld op 10kPa. In
afbeelding 10isdit tezien in het verloop van
de totale druk.
Alsdegasconcentraties in de lucht variëren, variëren ook de evenwichtsconcentraties
van dezegassen in het water. Dit heeft tot
gevolg dat degasconcentraties in het
uitgaande water ook zullen verlopen. Voor
kooldioxide verloopt, bij een constante influentconcentratie, de effluentconcentratie zoals
weergegeven in afbeelding 11.
Er kan dus een grote variatie in de verwijdering van gassen optreden en aangezien een
in de tijd constante belasting beter wordt
geacht voor de achter liggende filters is het
beter een continue vacuümpomp te gebruiken. Devraag isdan bij welke druk deze bedreH20
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ven moet worden.
Om hierop een
antwoord te kunnen
geven zijn rendementsberekeningen
gemaakt bij verschillende drukken. De
resultaten zijn weergegeven m afbeelding
12.Tezien isdat hoe
lager de druk is hoe
hoger het gasverwijderingsrendement is.
Dedruk zou dus zo
laagmogelijk moeten
worden gekozen. Hoe
lager echter de druk,
hoe harder de
vacuümpomp moet
zuigen en hoe meer
energie er wordt
verbruikt. Door het
energieverbruik te
kwantificeren en te
koppelen aan het
ontgassingsrendement is het mogelijk
om met de resultaten
van de modelberekeningen een
kosten/rendement
optimalisatie te
maken.
Het gebruik van
sleeplucht ishet inlaten van een kleine
hoeveelheid lucht
door een ventiel in de
ketel. Het voordeel
hiervan zou zijn dat
deverwijderde gassen
beter afgevoerd
zouden worden.
Het gebruik van
sleeplucht is echter
onnodig want met
modelberekeningen is
aangetoond dat sleeplucht geen verbeteringgeeft van de
rendementen. In het
geval van zuurstof- en
stikstofverwijdering
treedt zelfs een
verslechtering op.
Bovendien iséén van
de hoofdredenen voor
het toepassen van
vacuümontgassing
voor de ontgassing
van grondwater dat
geen zuurstof wordt
ingebracht zodat er

geen ijzeroxidatie optreedt. Door het toepassen
van sleeplucht wordt zuurstof ingebracht
zodat alsnog ijzeroxidatie op kan treden;

Real time control
'Real time control' houdt in dat het
verloop van processen in de tijd wordt voorspeld en gestuurd. Bijgasuitwisselingssystemen zijn ereen aantal instrumenten die
kunnen worden gebruikt voor het sturen van
het proces:
kiezen van een bepaalde putschakeling
met een bepaalde kwaliteit;
het aanpassen van het debiet over een
gasuitwissehngssysteem door putten bij
ofafte schakelen ofdoor het aan- of
uitzetten van een unit;
het aanpassen van de lucht/water-verhouding door het luchtdebiet dat door een
gasuitwissehngssysteem wordt geblazen
te variëren;
het aanpassen van het recirculatie-luchtdebiet.
Alsvoorbeeld wordt gekeken naar de
methaanverwijdering met een beluehtings- en
ontgassingstoren die isuitgerust met de mogelijkheid tot luchtrecirculatie (zieafbeelding 7).
Voorhet beperken van de kooldioxideverwijdering wordt 75procent van het luchtdebiet door
debeluehtings- en ontgassingstoren gerecirculeerd.Demethaanconcentratie van het effluent
bedraagt 0,15mg/l bij een influentconcencentratie van4,7mg/l (zieafbeelding 13) op het
tijdstip t =ouur. Ophet tijdstip t=1 uur vindt
een putschakeling plaats waardoor de
methaanconcentratie van het influent naar
9mg/l stijgt. Hetgevolgisdat de effluentconcentratie naar 0,29mg/l stijgt.Alsde hogere
methaanconcentratie van het influent ernstiger
wordt geacht dan beperking van dekooldioxideverwijdering, wordt op het tijdstip t =2uur
deluchtrecirculatie afgezet, terwijl het totale
luchtdebiet door debeluehtings- en ontgassingstoren gelijk wordt gehouden. Dit heeft tot
gevolgdatdemethaanverwijdering toeneemt
en deeffluentconcentratie naar 0,17mg/l daalt.
Niet alleen de kooldioxideverwijdering werd
dus beperkt door deluchtrecirculatie, maar ook
demethaanverwijdering. Vervolgens wordt op
het tijdstip t = 3uur één van de beluehtings- en
ontgassingstorens uitgeschakeld vanwege
onderhoudswerkzaamheden. Het waterdebiet
overdebeschouwde beluehtings- en ontgassingstoren wordt hierdoor verhoogd. Het
gevolg isdat demethaanverwijdering afneemt
waardoor deeffluentconcentratie naar 0,19
mg/l gaat.

Discussie
Zowel deTU Delft alsStichting Wateropleidingen zien mogelijkheden voor het
gebruik van de modellen voor onderwijsdocl-
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einden,metnamealshulpmiddel bij
ontwerpoefeningen envoorhet verkrijgen van
inzicht indewerkingvandeverschillende
systemen.Hierbij zoudendemodellenzodaniggebruikersvriendelijk moetenzijndater
opverschillendeniveausmeekanworden
gewerkt.Demodellenwordengeschiktgeacht
vooronderzoeknaardekeuzevaneen proefinstallatieenhetopzetten vanproeven.Ook
worden mogelijkheden gezienvoortoepassing
ophetzuiveringsstation alsinstrumentvoor
medewerkersomonderzoek tedoennaar
problemen enknelpunten bijhetmetoptimaalfunctioneren van de gasuitwisselingssystemen.Dehuidigeontwerpmethoden voor

modellen uittebrengen. «"

praktijkinstallaties voldoengoed.Erbestaat
daaromgeengrotebehoefte aannieuwe
ontwerpmethoden.Demodellenzijn wellicht
welnuttigvoorhetverhogenvanhet inzicht
indeontwerpparameters vannieuwesystemen,zoalsvacuümontgassing enhogedrukversproeiing.Hetgebruik vandemodellen
voorRealtimecontrol voorhet regelenvan
individuelegasuirwisselingssystemcnzalgeen
spectaculaireverbeteringen opleveren,maar
kaninbepaaldegevallenwelnuttig zijn.
Geconcludeerd wordtdatdemodellen
voordiversetoepassingen handigkunnen zijn.
DeTUDelft streeft erdanooknaaromeen
gebruikersvriendelijke PC-versievande

Bij de ontwikkeling van modellen 15 deterugkoppeling naarde
praktijk vangroot belang.Indit kaderisaan hetafstudeerwerk
medewerkingverleenddoorir.P.Hesse(WZHO),ir.G. Regnea
i'Kiwa)enir. R. Schotsman [IWÄCOJ.
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Datalogger kan130.000metingenloggen(batterij 10jaarlang
mee bij 1metingperuur,hiernaeenvoudigtevervangen)
Nederlandstalige softwaredraaiendonderWindows'95of NT
Vanuit softwarekanoffset ingegevenwordenvoor
bijv. NAP-metingen
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AE Sensorslevertsensorenvoor:Druk,Verschildruk,Nivo, Diepte,Lengte, Positie,Trilling,Versnelling, Inclinatie,
Hoek,Kracht,Gewicht,Flow,Hoeveelheid,Moment,Snelheid,Gasconcentraties,Displays, Controllers
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