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Numerieke modelleringvan
desinfectieprocessen
Het gebruik van numerieke stromingsmodellen isvan belang o m de
effectiviteit van desinfectieprocessen te vergroten. Dit artikel behandelt
turbulente menging en het optreden van propstroming, aspecten die spelen
bij de toepassing van ozonisatie. De resultaten van metingen en berekeningen
geven aan dat opschaling van de propstroomreactor (Dissolved Ozone Plug
Flow-reactor of DOPFR) naar de huidige proefinstallatieschaal mogelijk is. Ook
geven de resultaten vertrouwen in de verdere opschaling naar praktijkschaal.
Daarmee isaangetoond dat een nieuwe innovatieve wijze van ozondosering
weer een stap dichterbij isgekomen. De resultaten vormen bovendien de
opmaat voor een uitgebreid onderzoek naar de optimalisering van de stroming
in de bestaande ozonkelders van pompstation Leiduin van Waternet.

E

enbelangrijkaspect bijde
productie vanveilig drinkwater
isdesinfectie.In Nederland
wordt drinkwater alsveilig beschouwdals
het infectierisico door het nuttigen van
drinkwater minder isdan 10" perjaar,dat
wilzeggen dat maximaal 1 op de 10.000
personen perjaargeïnfecteerd mag worden
door pathogènemicro-organismen als
gevolg van hetgebruik vandrinkwater21.
Waterleidingbedrijven hebben deplicht om
dit infectierisico aantoonbaar temaken".
Inveelgevallen isdeconcentratie van
pathogènemicro-organismen inhet water
echter zolaagdat deverwijdering niet
direct aantetonen is.Eenindirecte meting
met behulpvan indicatororganismen isdan
noodzakelijk.
Veelgebruikte desinfectietechnieken voor
dezuivering vandrinkwater zijn ozonisatie
enUV-desinfectie.Bijtoepassing van
ozonwordt hetozongas meestal met een
bellenkolom gedoseerd aan hetwater (zie
afbeelding 1).Indedaaropvolgende contactkamersworden deaanwezige pathogenen
afgedood en reageert hetopgeloste ozon
met allerlei micro-verontreinigingen in het
water.BijUV-desinfectie stroomt het water
door eenreactor waar hetwordt blootgesteldaanUV-C-licht,zodat inactivatie vande
aanwezige micro-organismen plaatsvindt.
Bijbeidetechnieken isdestroming van
cruciaal belangvoor deeffectiviteit vande
desinfectie.Vander Helmefo/.51hebben
het effect vanpropstroming onderzocht in
eenlangepropstroomreactor met kleine
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diamater (8mm),waarinozonopgelost in
bromidevrij water alsdeelstroom wordt
gedoseerd.Ineenvergelijking met de
resultaten uitdepraktijkinstallatie kwamen
zijtot deconclusiedat een aanzienlijke
verbetering vandedesinfectie en reductie
van bromaatvorming gerealiseerd kon
worden.Smeetseto/.61heeft het effect vande
propstroom verder gekwantificeerd.Daarbij
isaangetoond dat eengeringe kortsluitstroom bepalend kanzijnvoor de effectiviteit
van hetgehele proces.
Kennisover de-meestalcomplexe -vloeistofstroming endemenging bij desinfectieprocessen isdaarom vangroot belang.Om
inzichtte krijgen indeeffecten van stroming
bijdedesinfectie door ozonof UVbiedt het
gebruik van modellen vaak uitkomst31.Sinds
1januari vanditjaarvoert BasWolseen
promotieonderzoek uit aandeTechnische
Universiteit Delft (insamenwerking met Kiwa
Water ResearchenWaternet) om de invloed
vanstroming bij desinfectieprocessen
te modelleren enexperimenteel vastte
stellen.Hierbij heeft deturbulente menging
eengrote invloed op debeweging van
individuele deeltjes (micro-organismen) inde
desinfectie-installatie.
Problematiek
Bijhetgebruik vanozon moet het water
niet met teweinig ofte veelozonreageren.
Reactiemetteweinigozonbetekent dat
onvoldoende desinfectie plaatsvindt.Ookis
de kansgroot dat organische micro-verontreinigingenonvoldoende wordenverwijderd.

Reactiemetteveelozon betekent een
toename in bromaatvorming.
Deblootstelling van hetwater aanozon
wordt uitgedrukt indeCt-waarde,het
product vandeconcentratie opgelost ozon
(C)encontacttijd (t).Wanneer de spreiding
inCt-waarden groot is,bijvoorbeeld door
eengroteverblijftijdspreiding inde reactor,
zaleendeelvan hetwater eente geringe
ozondosisontvangen,terwijl eenander deel
juist eente hoge ozondosis ontvangt.
Omdatdedesinfectie wordt omschreven
inlog-eenheden (Decimale EliminatieCapaciteit of DEC),kaneenkleine staart in
deCt-spreiding vangrote invloed zijn op
dedesinfectiecapaciteit (zieafbeelding 2).
Het isdaarom van belangom de spreiding
inCt-waarden zoklein mogelijk te houden.
Dankaneenzogroot mogelijke desinfectie
behaald worden met eenminimum aan
ozondosering en bromaatvorming.Devraag
isnu:wat veroorzaakt dezespreiding in
Ct-waarden? Zowel concentratieverschillen
vanopgelost ozon inde contactkelder
alsvariaties inverblijftijd zorgenvoor een
spreiding inCt-waarde.
Dit laatsteomvat dehydrodynamische eigenschappenvandecontactkelder. Concentratieverschillen kunnen reedsontstaan inde
bellenkolom,waar hetozongas geïnjecteerd
wordt enoplost inhetwater. Demate waarin
hetopgeloste ozongemengd ismet het
water hangt onder meerafvande manier
vandoseren.Indepropstroomreactor wordt
ozongedoseerd inopgeloste vorm en
gemengd meteenstatischemenger,zodat
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Afb.1:Dwarsdoorsnedeozoninstallatie.
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Afb.2:SpreidingCt-waarden. Telagewaarden
zorgen vooreentekleinedesinfectie, tehogevoorde
vormingvanbromaat.

eengoede menging optreedt.Inde huidige
praktijkinstallatie wordt een bellenkolom
toegepast. Demenging van het opgeloste
ozon hangt danafvandematevan
turbulente menging inde bellenkolom.
Deturbulente menging iseen belangrijke
stromingseigenschap,dieeengrote invloed
heeft op dedesinfectiecapacteit.Een
groteturbulente menging betekent dat
deozonconcentratie over een dwarsdoorsnedeuniform verdeeld is,zodat alleende
verblijftijdspreiding zorgt voor variaties in
Ct-waarden.Bijgeringe turbulente menging
kunnen ergrote concentratieverschillen
ontstaan indwarsrichting,wat leidt tot
eenaanvullende spreiding in Ct-waarden
(VanderVeerero/.8'.Bovendien kunnen
stromingsverschijnselen alsloslating zorgen
voor eenverdere ruimtelijke variatie in
ozonconcentraties.Verschillen in verblijftijd
worden eveneensveroorzaakt door
grootschalige stromingsverschijnselen,
bijvoorbeeld door loslatingsgebieden zoals
aanwezig indepraktijkinstallatie in Leiduin4'.
Hetwater blijft daneenlangetijd'hangen'in
zo'ngebied,wat zorgt voor eenlange staart
indeverblijftijdspreiding.Anderzijds kunnen
kortsluitstromenjuist zorgenvoor gebieden
metveelkortereverblijftijden. Bovendien
zaldoor deruimtelijke en tijdafhankelijke
variaties insnelheden de verblijftijdspreiding
altijdtoenemen indetijd.Dit laatsteis
omschreven doorTaylor (1954),dieeen
volledig ontwikkelde turbulente stroming
ineenlange rechte pijp heeft onderzocht,
vergelijkbaar met de propstroomreactor.

Afb.3:Schematischeweergaveexperiment(metliggingmeetpunten).

Hijheeft daarbij concentratieverschillen
inlongitudinale richting in ogenschouw
genomen.Deverblijftijdspreiding kan
analytisch worden bepaald met een model
analoog aandeadvectie-diffusie vergelijking.
HierbijgeeftTayloreenuitdrukking vande
turbulente diffusiecoëfficiënt op basisvan
het snelheidsprofiel.
Numeriek modelleren van de
stroming
Geziendegrote invloed diede stroming
endeturbulente menging hebben op de
desinfectie ishet vanbelang dit opeenjuiste
manierteomschrijven.Omdat metingen in
deozonkelder heelbeperkt mogelijk zijn
-het iseenontoegankelijke betonnen bak-is
denumerieke modellering vande stroming
(CFD)eenkrachtig instrument om de
desinfectiete inventariseren.Opdeze manier
kunnen dezwakke plekken inhet huidige
desinfectieproces aangetoond worden en
verbeteringen aangedragen worden door de
stroming teoptimaliseren.
Experiment met propstroomreactor
Alseersteopstap naarde beschrijving
vandeozonkelder zijn experimenten
uitgevoerd naardeverblijftijdspreiding van
deopgeschaalde DOPFRinde proefinstallatievanWatemetopdevestiging Leiduin.
Indezepropstroomreactor wordt een
voorbehandelde opgeloste ozonconcentratie
toegevoegd aaneenwaterstroom ineen
buizencircuit. Uit metingen ineen8 mm

buisreactor blijkt dat degoede propstroom
zorgt voor eenzeergoededesinfectie51'61.
Invergelijking tot deozoninstallatie op
waregrootte kanvolstaanworden met een
veellagereozondosis.Dehier omschreven
experimenten zijndaarom uitgevoerd om
teonderzoeken ofdit ookgeldt voor een
propstroomreactor met grotere afmetingen.
Destroming door eenbuizencircuit is hierbij
vergeleken met eenstroming door een
ideaalgeroerdvat (CSTR).Dewaterstroom
isdaarom verdeeld intweegelijkedelen:
hetenedeel beweegt door de buisvormige
reactor enhetanderedeeldoor het vat.
Afbeelding 3toont eenschetsvande
proefopstelling.Heteerstedeelvan het
leidingstelsel heeft een kleinediameter,na
tweeverbredingen isdediameter 15cm.In
het brededeelvanhet leidingstelsel zijnde
verblijftijdspreidingen onderzocht (vanaf
mp12).
Eenkeukenzoutoplossing isaanhet begin
vanhetcircuit geïnjecteerd.Opverschillende posities langsdepijpas isvervolgens
dezoutconcentratie gemeten alsfunctie van
detijd.Dit gebeurt door continu water afte
tappen uit het midden vandepijp,waarbij
hetelektrischegeleidingsvermogen (EGV)
wordt gemeten.Het EGVgeeft aanhoe groot
deconcentratie keukenzout is.
Erzijndrie soortentracerproeven uitgevoerd,
tweedaarvan hebbente maken met de
manier vaninjecteren:alseenstapfunctie of
alseenpulsfunctie.Bijdestapfunctie wordt
gedurende eenlangeretijd de zoutoplossing
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Afb. 4:Relatieve concentratie voor verschillende meetpunten. De maximale concentratie neemt af ende spreiding neemt toe.

toegevoegd aandehoofdstroom (tijd
gelijk aande looptijd vanhetcircuit),bij
depulsgedurende een korteretijd (rond
de 1 minuut).Indebespreking vande
resultaten,zullenweons beperkentot de
situatievandepulsfunctie.Hetdebiet door
het leidingstelsel is2,5 kubieke meter per
uur.Dit geeft eenReynoldsgetalvan rond
de6000;met anderewoorden de stroming
isturbulent. Degemiddelde verblijftijd van
hetwater inhet helecircuit isdaarbij circa
een halfuur.

Resultaten experiment
Inafbeelding4zijnderelatievezoutconcentraties uitgezet tegen detijd.Indit
experiment isgedurendeeenminuut zout
toegevoegd aanhet systeem (met een
saliniteit van0.1g/l,wat correspondeert
met eenrelatieveconcentratie van1).
Het isduidelijkteziendat de turbulente
diffusie zorgt voor eenspreiding vande
zoutconcentratie:depiekenworden lager
enbreder.Ookiseenasymmetrie zichtbaar
inde metingen:dezoutconcentratie,die
alslaatst langskomt ('de langzame staart'),
heeft eengroterespreiding.Deresultaten
zullenvergeleken worden met deaanpak
volgensTaylor.
Vergelijking met de theorie van
Taylor
Taylorgeeft eenanalytische uitdrukking
voor despreiding vaneenoplossing ineen
pijpstroming.Hijgaat hierbij uit vaneen

38

H,0/19-2006

volledig ontwikkelde turbulente stroming in
eenoneindig lange rechte pijp.Dit beschrijft
daneenééndimensionale situatie,waarbij
despreiding wordt gekarakteriseerd met een
longitudinale turbulente diffusiecoèfficient.
Indezegeïdealiseerde stromingsituatie zal
deconcentratieverdeling altijd symmetrisch
worden (volgenseenGausskromme),ook
voor eena-symmetrische beginconditie.
Alsbeginconcentratie voor de berekening
vanTaylor isgekozenvoor de concentratie
op meetpunt 12,het eerstemeetpunt nade
laatsteverbreding vande pijp,zodat met
eenzelfde leidingdiameter wordt gewerkt.
Het middelpunt (getransleerd naart =0sec.)
isgelijk gekozen met detop vande piek.De
benadering vanTaylorgeefteen kleinere
toename inverblijftijdspreiding dan het
geval isbijdemetingen (afbeelding 5).Met
name'de langzame staart'is meer uitgerekt
ende piek ismeer ingezakt bijdemetingen.
Dea-symmetrie isopvallend:op heteerste
meetpunt isdeconcentratieverdeling reeds
a-symmetrisch,maar waarde benadering
vanTaylor richtingeen symmetrische
verdeling gaat,isvoor demetingen het
omgekeerde hetgeval.
Eenverklaring voor de waargenomen
a-symmetrie ishetverstoorde snelheidsproftel.VolgensTaylorduurt het minstens
100pijpdiameters (wat indit experiment een
lengte betekent van 15meter) voordat de
stroming volledig ontwikkeld is.De bochten
endeverbreding vandepijpverstoren het
snelheidsprofiel,zodat heteentijd duurt

voordat hetvolledig logaritmisch snelheidsprofiel hersteld is(ditwordt alleen bereikt
nahetdoorlopen vanhet lange rechtestuk
indeproefopstelling).Bovendien wordt de
stroming verstoord door hetaftappen op de
meetpunten.
Ondanksdeverschillen geeft de benadering
vanTayloreengoed beeldvan hoede
verblijftijdspreiding ineen pijpstroom
zichontwikkelt enwat de belangrijke
mechanismen zijn.Volgens deze benadering
isdeverblijftijdspreiding afhankelijk vande
diameter vande pijp,dewandruwheid ende
stroomsnelheid.
Voordeopschaling vande propstroomreactor ishetvan belangteweten dat
eenzelfdematevanpropstroom inde 15cm
buisnaeengrotere lengte bereikt wordt dan
ingevalvande8mm buis.
Conclusies
Deresultaten vande metingen enberekeningen gevenaandatopschaling van
depropstroomreactor naarde huidige
proefinstallatieschaal mogelijk is.Ook geven
deresultaten vertrouwen indeverdere
opschaling naar praktijkschaal.Daarmeeis
aangetoond dat eennieuwe innovatieve
wijzevanozondosering weereenstap
dichterbij isgekomen.
Voor devertaling vanderesultaten naarde
stromingssituatie indecontactkelders van
deozoninstallatie te Leiduin liggen dezaken
wat gecompliceerder.Waarde pijpstroom
grotendeels met eenééndimensionaal model
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Afb.5:Vergelijkingvandemetingenmetdebenaderingvolgens Taylor11954)voorderelatievezoutconcentratiesuitgezettegendetijd.
Despreidingenmetnamedeasymmetrielijkenindemetingengrotertezijndanindebenaderingvan Taylor.

beschreven kanworden (volledig gemengd
over de breedte,zodat alleende spreiding
inlongitudinale richting wordt beschouwd),
gaat dit voor destroming inde ozonkelder
niet op.Naastde longitudinale spreiding (in
stroomrichting),treden hierook recirculatie
zonesop,variaties inde breedte richting en
vrije oppervlakte effecten.Die beïnvloeden
allemaaldeturbulente menging (welke
dansterk per richting kanverschillen) en
daarmee deverblijftijdspreiding. Bovendien
kandeozonverdeling inde contactkamers
sterkverschillen,afhankelijk vande menging
indebellenkolom endeturbulente menging
indecontactkamerszelf.
Demetingen gevenweleenbeeld hoe
deverblijftijdspreiding tot stand komt en
kunnen ineenlater stadium bovendien ter
validatie vannumerieke modellen voor de
ozonkelder worden gebruikt.
Deresultaten vormen daarmee de opmaat
naareenuitgebreid onderzoek naarde
effectenvanstroming bij desinfectieprocessen.Vanwege de complexe
geometriën ishet hierbij noodzakelijk
gebruik te makenvan numerieke stromingsmodellen.Opdezemanier kunnende
deeltjesbanen worden berekend,waaruit
deverblijftijd,contacttijd of UV-dosis kan
worden bepaald.Het uiteindelijke doel
daarbij isom te bepalen hoede beweging
vanhetwater endeaanwezige deeltjes
door deozonkelders ofdeUV-reactoren
kanwordenaangepastomde desinfectie
optimaalte latenverlopen.Daarnaast zullen

ook innovatieve combinaties vanozonen
UVworden onderzocht. Deresultaten van
hetonderzoek kunnen leidentot concrete
bouwkundige aanpassingenvan het
ozonsysteem.
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