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Doordeontwikkelingvan snellerecomputersishetmogelijkomdeverdelingvanhet
w
aterineenwaterbehandelingsreactor te
voorspellenentevisualiseren.Dedaarbij
gebruiktemethodeswordenonderdenoemer
ComputationalFluidDynamics(CFD)
gebracht.ToepassingvanCFD-software bijhet
ontwerpvanzuiveringssystemenenbijde
optimaliseringdaarvanissterkinopkomst,
voorhetontwerpvanreactorenvoorUV-des•nfectieofoxidatiemetUVenwaterstofPeroxidelijktdezetechnologiezelfsonontbeerlijke Ookvoorhetverkrijgenvaninzicht
mheteffect vanstroming,nodigvoorverdere
Procesoptimalisering,isCFD-modellering
geschikt.Inditartikelwordtgetrachtde
PotentiejdietoepassingvanCFDheeftaan
dehandvanenkelevoorbeelden teverduide"jken.
Achtergrond
Debeschrijvingvandestrominginofom
eenobject,bijvoorbeeld bijeenreactorofbuis,
be
gintmethetschematiserenvandegeometne
- Hiermeewordendegrenzenofhet
domeinvanhetmodelvastgelegd.Ophet
domeingeldteenaantalvergelijkingen,diede
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deringsoplossingvandeze vergelijkingen.
Hiervoorkunnen verschillende werkwijzen
wordentoegepast.Indemeestevanonderstaandevoorbeeldenisgebruikgemaaktvande
zogeheten'FiniteElement'-methodc.Bijdeze
methodewordthetdomeinverdeeldinaantal
aanelkairgrenzendeelementen.Opiederelementwordteenbenaderingvoordeoplossing
vandevergelijking berekendentenslotte
wordtdeoplossinggevisualiseerd.
BijtoepassingvanCFDbijwaterbehandelingsprocessenkomentweebelangrijkeproblemenvoor:destromingisinhetalgemeen
turbulenténvaakisnaasteencontinuewaterfaseookeendispersefaseindevormvangasbellenofvastedeeltjesaanwezig.Daarnaastis
'het vaaknodigomhetsysteemindriedimensiestemodelleren,waardooreenaanzienlijk
beslagwordtgelegdopreken-engeheugencapaciteitvandegebruiktecomputer.
HetopzettenvaneenCFD-modelkenteen
drietalstappen.Instap1 wordthet temodellerenprocesgeschematiseerd.Daarmeewordt
danhetdomeinwaaropdeoplossingwordt
berekend,vastgelegd.Vaakkomthetdomein
overeenmetdewerkelijkesituatie,maarsoms
wordthandiggebruikgemaaktvanaan\
symmetrieën.indeeerstestapwordenookalle
randvoorwaarden vastgelegd.Stap2 ishet
berekenenvandeoplossing.Tenslottewordt
instap3deberekendeoplossinggevisualiseerd.Destappenvanhet modcllcringproces
zijnweergegeveninafbeelding 1(A:schem-tisatie,BenC:visualisatievandeoplossing),
waardestromingdooreenhalfgeopende
schuifafsluiter isgesimuleerd.
Waterverdeling in een spruitstuk
Heteerstevoorbeeldvoortoepassingvan
CFDgaatomdewatervcrdelingoverdever-
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schillendeozonstratenophet productiebedrijf
Leiduin'lDezeverdelingkomttotstandineen
verdeelspruitstukdatviavierplaatsenwordt
gevoed.Vanuithetspruitstukwordthetwater
verdeeldovervijfozonstraten(afbeelding 2).
Elkestraatwordtals gelijkwaardig beschouwd
metgelijkedesinfectieniveau's.Dewaterverdelinginditverdeelwerkwordtgeregeldvia
magnetischedebietsmetersenvlinderkleppen
indevijftoevoerennaardestraten.De regeling
iszodanigontworpendatdevijfstratengelijke
hoeveelhedenwaterontvangen(gemiddeld
rond 1500 kubiekemeterperuur). Depraktijk
gafechteraanwijzingen datdedebietendoor
destratennietgelijkwaren,eenongewenste
situatieinverbandmetdesinfectie. Metingen
metexterneakoestischedebietsmetersbevestigdendatvermoeden,hoewelgeenhard
bewijskonwordengeleverdvanwegede
beperktenauwkeurigheid vandemeting.
Hetwaterverdelingsspruitstuk isvervolgensineentweedimensionaal modelgeschematiseerd.Daarbijzijndewatertoevoerenvanafdebovenzijde (nr. 1 en 2inafbeelding 2)900
gedraaidnaarhethorizontalevlak.Daarnaast
isaangenomendatde toevoerstromen,twee
aantweegelijkzijn.Afbeelding 3 toontde
resultatenvanhetmodel.Inhetmodelvaltin
deeersteplaatsop datsterkevoorkeurstromen
bestaaninhetverdeelwerk.Heteffect hiervan
kanzijn,datdevijfozonstratenwordenbelast
metverschillendewaterkwaliteitenendusook
verschillendedesinfectieniveau's nodigzijn.
Eentweedeconstateringisdatinderdaad
verschillenindedebietennaardevijfozonstratenwordenvoorspeld.De voorspellingen
liggenbovendieninlijnmetde akoestische
metingen.
Samengevatkangezegdwordendat CFD
heeft aangetoond,datsterkevoorkeurstromen
aanwezigkunnenzijnendatde aanwijzingen
voorverschillenindebietenoverdevijfstraten
zijn versterkt.Opbasishiervanishetaante
bevelenomsturingvanhetozonprocesophet
niveauvanindividuelestratenmogelijkte
maken.
Voorkeurstromen bij ozon
Ookindeozonstratenkomenvoorkeurstromenvoor.Vanuithetoogpuntvandesinfectie isditongewenst.Dematevan desinfectie
wordtimmersbepaalddoordeconcentratie
vanhetdesinfectiemiddelende contacttijd
(Ct-waarde).Bij hetoptredenvanvoorkeursstromenzaleendeelvanhetwatereenkortere
contacttijd hebben,waardoorindezepakkettenonvoldoendedesinfectiezaloptreden.
Onlangsisaangetoonddat verblijftijdspreidingeengroteinvloedheeft op de effectiviteit
vanhetdesinfectieproces2'.Ompropstroomin
destratentestimulerenzijndeozoncontactkeldersdooreenaantalverticaleschottenver62 H 2 0 # 72005
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VerdeelwerkvoordeozondoseerkeldersinLeiduin.
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Afb. y.

Snelheidsverdelingvan hetwater indoseerspruitstukozonkeldersLeiduin.

Afb.4:

Tweedimensionaal modelvan deozonstraat Leidum.Weergegevenisdesnelheidsverdeling bijeen belasting
van dekelderbij 1.200m J /h.

ridetracer. Dezezijn gebruikt om het ontwikkeldemodel te valideren.
Bijdestudie ishexafluorkiezelzuur in een
stapfunctie gedoseerd indetoevoer naar een
ozonkelder en ishet concentratieverloop in de
keldergemeten.Ook in het model iseen tracer
gedoseeH endeverdeling in destroming gesimuleerd. Het resul, ' i s weergegeven in
afbeelding 5.
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Experimenteelvastgestelde enberekende(relatievejtracerconcentraneaan

het einde van decontactkclder.

Geconcludeerd wordt dat CFDeen krachtigmiddel isom destroming in waterbehandelingssystemen inzichtelijk temaken. Met
namevoor het realiseren vaneen effectieve
desinfectic en het minimaliseren van schadelijke nevenproducten isdit vangroot belang.
' CFDmaakt het mogelijk om maatiegelen ter
verbetering vandestromingscondities in beeld
te brengen.
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Modelvooreen korrelreactor.Pekleurenken deverticalesnelheidweer.

deeld in compartimenten. Een tweede aspect
dat bij toepassing van ozon een rol speelt, isde
vorming van nevenproducten. De belangrijkstedaarbij isbromaat. Het Waterleidingbesluit
schrijft een maximaal toelaatbare concentratie
van 5pg/1voor(bij toepassing van ozon voor
desinfectie). Vorming van bromaat lijkt voornamelijk opte treden ingebieden met hoge
ozonconcentraties.Dit komt voor inde doseercompartimenten van deozonstraten. Het
effect vandebellen opdestroming speelt daarbijeen belangrijke rol.Door koppeling van een
chemisch model voorozonvorming aan het
stromingsmodel, ishet mogelijk een goed
beeld tekrijgen vandeplekken waar ozon
gevormd wordt.
Voordestroming in deozonstraten van
Leiduiniseen model in ontwikkeling.Tot nu
tQ
ezijn deozonstraten geschematiseerd in een
^ d i m e n s i o n a a l model1'.In dit modei is nog
geen rekeninggehouden met aanwezigheid

van ozonbellen.Afbeelding 4toont het resultaat vandestromingdoor dekeldersbij een
gemiddeld debiet van 1.200 kubieke meter per
uur.
Watopvalt indezesimulatie ishet optreden vangrote snelheidsverschillen en recirculatiestromingen in de ozoncontactkelders.
Daarnaast blijkt dehoofdstroom voornamelijk
langsdewanden vandekelder plaats te vinden.Deconsequentie isdat relatiefgrote verblijftijdspreiding optreedt. Hetbehoeft weinig
discussieom in tezien dat het effect opdedesinfectiecapaciteit van dekelder groot is. Ookis
het vangroot belangom in deze stromingscondities monsterpunten goed te positioneren,
zodat een adequate monitoring van het proces
mogelijk is.
In het verleden isde verblijftijdspreiding
in\decontactkelders ookexperimenteel vastge-

Eenderdeen laatste voorbeeld van toepassingvanCFD-mcdellering isdeaftap van kalkkorrels in pelletreactoren. Dekorrels worden
ingezet bij de productie van staal.Afzet isechteralleen mogelijk als het kalkgehalr ; van de
pellets hoger isdan 90 procent, bij voorkeur
zelfs95 procent.
Deaftap van de korrels vindt periodiek
plaatsen wordt geïnitieerd door de drukval
over het fluïde pelletbed. Deaftap dient zo uitgevoerd teworden dat hetgestratificecrdc fluïdebed niet verstoord raakt.De pelletreactoren
zijn daarom uitgevoerd met vieraftappunt.n
indebodem:ééncentraal,endrie eromheen
(zieafbeelding 6). Deaftap vindt plaats door de
aftappunten éénvooréén kort teopenen in het
aangegeven patroon, net zolang tot de minimale drukval over het bed isbereikt. In de
praktijk bleekdat het moeilijk wasom het
gewenste kalkgehalte te handhaven. Bovendien werd waargenomen dat deafgetapte pel
Ietswaren vermengd met een fractie kaal entmateriaal (granaatzand).Vanwege stratificatie
van het bed bevindt ditgranaatzand zich echter bovenin enzou dus niet in deaftap aanwezigmogen zijn. Dehypothese Intstond dat tijdens het aftappen een trechter in her bed wetd
getrokken, waardoor dezefractie ook in de
aftap terecht kwam.
Om dezehypothese tetoetser, is ii. samenwerking met het inCFDgespecialiseerde
adviesbureau rND teDelft een model opgesteld waarmeedeaftap kon worden gesimuleerd4'.Deresultaten gaven aan dat voornamelijk deaftap van het centrale spruitstuk een
grote mate van rrechtervorming kon worden
gesimuleerd.Afbeelding 6toont de snelheidsverdelingen in het fluïde bed tijdens de aftap
van depellets.In het model zijn extreme conditiesaangenomen met betrekking tot deviscositeit van het water-pclletmengsa, waardoor
degegevens met representatiefzijn voor de

-stekTmet behulp vaneenstudie met een fluo
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werkelijkesituatie.Ditisgedaanomhet effect
vandeaftap inhetmodeltebenadrukken.
Momenteelwordenexperimenten uitgevoerd
omdittebevestigen,doordeaftap viahetcentralespruitstuktesluiten.
OokindezesituatiekonCFDdeoorzaak
vanhetprobleem-telaagkalkgehaltevande
afgetaptepellets-inzichtelijk maken.Ookhier
wasdeoorzaakterugtevoerenopstromingsconditiesindereactor.
Mogelij kheden
Bovenstaandevoorbeelden tonenaandat
ComputationalFluidDynamicseenhulpmiddelisdateenaanzienlijke bijdragekanleveren
aandeoptimaliseringvanwaterbehandelingsprocessen.Inzichtindestromingdoordereactorenenheteffect daarvanopdekwaliteitvan
hetgeproduceerdewaterzijn vanwezenlijk
belang.Deontwikkelingvansteedssnellere
computersmetveelgeheugencapaciteit zorgt
ervoordattoepassingvanCFDsteedsmeer

binnenhandbereikkomt.Modelleringvoor
veroptimaliseringvanozoninLeiduinen
Weesperkarspelzaldanookwordenvoortgezet.Daarnaastligteenaantal nieuwe
mogelijkheden vanCFDinhetverschiet.
Genoemdkunnenworden:positioneringvan
monsterpunten bij waterbehandelingsinstallatieseninhetdistributienet,coagulatieen
sedimentatie,snelfiltratie,waterverdelingtussenvelschillendestratenineenproductiebedrijf,reactorenvoorUV-desinfectie ofgeavanceerdeoxidatie(UV/H202)etc.
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TochmoetookvoorzichtigwordenomgegaanmetCFD.CFDisnamelijkeentheoretischcomplexematerie.Hetopzettenenoplossenvanmodellenvergtveelervaringenkennis
vandeachterliggendetheorieënovervloeistofstromingen.Daarnaaststaatofvaltdekracht
vanCFDmethetbeschikbaar hebbenvangoed
experimenteelreferentiemateriaal tervalidatie
vandeberekeningen.Andersgeldtalgauwhet
adagium'Garbageinisgarbageout'.<f"

