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Abstract: Using CFD software for wastewater treatment installations refurbishment. In this paper the
authors presents the need to modernize the aeration equipments used in biological reactors of wastewater
treatment plant (WWTP). The basic requirements for the correct operation of the biological reactor are to
provide enough oxygen for the biochemical degradation of the organic matter and maintaining the state of
activated sludge suspension flocs. The oxygen mass transfer from air to water is essential in biological
processes due to high energy consumption of the aeration equipments. In the present paper the authors
presents a comparative study over the aeration processes in the biological reactors before and after
refurbishment of Targoviste City WWTP.
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Introducere
Epurarea apelor uzate este un proces complex bazat pe fenomene fizice, chimice şi biologice
prin care materiile dizolvate şi dispersate în mediul apos sunt reţinute şi neutralizate astfel ca prin
deversare în mediul înconjurător să nu se aducă prejudicii populaţiei, florei şi faunei [1]. Tehnologia
de epurare reprezintă o succesiune de procese unitare fiecare fiind destinat să reţină o anumită
categorie de corpuri din mediul apos [2]. Eficienţa de epurare se referă la întreaga instalaţie eficienţa globală de epurare - sau se judecă pe proces unitar: reţinere pe grătare, sedimentare,
separare grăsimi, eliminare materii organice etc. Pentru fiecare proces unitar se determină eficienţa
de reţinere, care poate avea valori între 50-98%, în funcţie de instalaţia şi echipamentul adecvat
tehnologiei [3, 4, 5].
Staţiile de epurare a apelor uzate (SEAU) existente în România au fost concepute şi dotate
cu echipamente mecanice corespunzător deceniului al VII-lea al secolului trecut. În ultimul deceniu,
cu sprijinul fondurilor Uniunii Europene, au fost retehnologizate mai multe staţii de epurare
orăşeneşti, dar situaţia pe ansamblu rămâne mult în urma cerinţelor impuse de mediu şi legislaţie.
Ca urmare eforturile cercetătorilor s-au axat pe studiul proceselor care pot reabilita rapid situaţia
existentă.
Având în vedere ponderea pe care o are treapta biologică în consumul de energie din
întreaga staţie de epurare - peste 50% - eforturile colectivelor de cercetare şi ale şcolilor doctorale
s-au concentrat pe creşterea eficienţei de epurare în această zonă. Complexitatea proceselor din
această treaptă necesită cunoştinţe diverse de natură fizică, chimică şi biochimică, ele fiind la
graniţa dintre diferitele domenii ale ştiinţelor menţionate mai sus.
Pentru epurarea biologică aerobă a apelor uzate se folosesc procedee cu alimentare
continuă sau discontinuă clasificate în: procedee de epurare cu nămol activ, biofiltre, iazuri
biologice-lagune aerate. Aceste procedee diferă prin timpul de contract, timpul de retenţie din bazin
dintre microorganisme şi apa uzată, necesarul de oxigen, modul de utilizare a nămolului biologic,
structura şi modul de organizare al comunităţii biologice etc.
Procedeul cu nămol activ (figura 1), datorită calităţilor ce le prezintă, printre care buna
adaptabilitate la variaţiile încărcării organice, s-a generalizat ca utilizare. Procedeul cu nămol activ
presupune preepurarea apei uzate prin procese fizico-chimice – treapta mecanică – înainte ca
aceasta să pătrundă în treapta biologică.
În bazinul de aerare, reactorul biologic, apa uzată, amestecată cu nămolul activ recirculat,
este oxigenată printr-un procedeu oarecare. Apa epurată, în proporţie de 94-97%, este separată de
flocoanele de nămol activ în decantorul secundar. Diferitele variante ale procedeului diferă prin
modul de încărcare hidraulică şi organică a instalaţiei, corespunzător alimentării, timpului de
contact şi prin raportul dintre substrat şi microorganisme.
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Fig. 1. Schema generală a procesului tehnologic de epurare a apei uzate cu nămol activ
(procedeu convenţional).
Procedeul cu nămol activ, în afară de bazinul de aerare şi decantor, se efectuează şi într-o
altă variantă. Se folosesc două bazine de aerare în serie, în primul bazin se introduce nămolul
recirculat şi în al doilea apa de epurat. Procedeul are denumirea de regenerare a nămolului prin
contact-stabilizare.
Simularea numerică asupra procesului de aerare în treapta de epurare biologică a staţiilor de
epurare
În acest subcapitol se prezintă două cazuri de simulare numerică:
- aerare cu ţevi perforate;
- aerare cu difuzori cu membrană elastomer.
Simularea numerică a dispersiei oxigenului în masa de apă printr-o reţea de ţevi perforate
Simularea numerică s-a realizat pentru o configuraţie existentă de bazin de aerare (figurile
2, 3 şi 4), cu lungimea de 50m, lăţimea 3m, înălţimea 3m. Ţevile perforate au un diametru de
25mm, cu diametrul găurii perforate 1,5mm. S-au considerat 25 de ţevi dispuse la o distanţă de 2m
una faţă de cealaltă.
S-au făcut următoarele consideraţii:
- apa este considerată fluid continuu;
- aerul este considerat fluidul dispersat;
- diametrul bulei 1,5 mm;
- presiunea de referinţă 1atm;
- s-a introdus o variabilă adiţională concentraţie de oxigen; în domeniul considerat
variabila adiţională se va supune ecuaţiilor de transport;
- temperatura fluidului 25oC;
- se consideră modelul de turbulenţă k;
- viteza de curgere a apei 0,5m/s – în direcţia lungimii bazinului – mişcare de tip piston;
- concentraţia de oxigen introdusă 10 kg/m3 ;
- se consideră turbulenţă medie, generată de bulele de aer degajate de la reţeaua de
distribuţie.
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Fig. 2. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan vertical.

Fig. 3. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan orizontal la nivelul ţevilor perforate.
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Fig. 4. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan orizontal la 1m înălţime de radier.

Fig. 5. Variaţia concentraţiei de oxigen dizolvat în funcţie de lungimea bazinului.
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Fig. 6. Variaţia concentraţiei de oxigen dizolvat în funcţie de adâncimea bazinului.
În figurile 5 şi 6 se observă evoluţia concentraţiei de oxigen dizolvat în interiorul bazinului
pe diferite planuri. În figura 5 se observă cum concentraţia de oxigen dizolvat este de 0 kg/m3.
Acest lucru trebuie evitat în exploatarea bazinelor de aerare. În figura 6 pe liniile corespunzătoare
lungimilor de 20m, 30m şi 40m concentraţia de oxigen dizolvată este mai mică deoarece acestea se
află între două ţevi de aerare.
Simularea numerică a dispersiei oxigenului în masa de apă printr-o reţea de difuzori cu membrană
elastomer
Reţeaua de aerare cuprinde câte 3 difuzori pe lăţime şi 48 difuzori pe lungime, dispuşi
asimetric, mai aproape de peretele deasupra căruia este platforma cu magistrala de aer, la o distanţă
de aproximativ 0,7m. Distanţa între difuzori, pe lăţime, este de aproximativ 0,5m, ceea ce face ca
lăţimea liberă a radierului să fie de aproximativ 2,00m. Se creează astfel o zonă fără bule de aer,
mai mare la bază şi mai mică la suprafaţă (în mişcarea ascensională bulele de aer se îndepărtează
unele de altele şi îşi măresc diametrul). Aceasta generează curenţi de apă circulari, cu dispunere
predominantă pe verticală, ascensionali în zona reţelei de dispersie şi coborâtori în zona radierului
liber (figurile 7, 8 şi 9).
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Fig. 7. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan vertical.

Fig. 8. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan orizontal la nivelul dispersorilor.
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Fig. 9. Evoluţia concentraţiei de oxigen în plan orizontal la 1m înălţime de radier.

Fig. 10. Variaţia concentraţiei de oxigen dizolvat în funcţie de lungimea bazinului.
În figura 10 se observă faptul că concentraţia de oxigen dizolvat scade pe înălţimea
bazinului, dar aceasta rămâne în limite normale de funcţionare.
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Fig. 11. Variaţia concentraţiei de oxigen dizolvat în funcţie de adâncimea bazinului.
În figura 11 se observă o evoluţie constantă a aerului pe adâncime, ceea ce arată că în
bazinul de aerare se menţine o concentraţie constantă la acelaşi nivel. Acest lucru este dorit într-o
instalaţie reală pentru o bună îndepărtare a materiilor organice.
Concluzii
Retehnologizarea staţiilor de epurare convenţionale cu nămol activ supraîncărcate pare a fi
o soluţie promiţătoare, mai ales când există limitări de spaţiu sau este nevoie de modificări care ar
necesita investiţii prea mari. Retehnologizarea staţiilor de epurare pentru a intensifica îndepărtarea
CBO5, nitrificarea, denitrificarea şi proprietăţile nămolului poate fi obţinută prin optimizarea
sistemului existent schimbând configuraţia reactorului biologic şi/sau înlocuindu-l cu un proces cu
capacitate biologică mai mare, cu o combinaţie între procesul cu nămol activ şi procesul cu peliculă
biologică ataşată.
Cunoaşterea distribuţiei oxigenului dizolvat pentru întregul volum de apă conţinut de
reactor facilitează determinarea punctelor de amplasare a senzorilor de oxigen dizolvat, element
extrem de important în cazul implementării unui astfel de sistem. Având în vedere faptul că pe baza
datelor transmise de senzori se reglează turaţia suflantei şi implicit debitul de aer furnizat, se explică
importanţa cunoaşterii distribuţiei de oxigen pentru întregul reactor. Astfel, în procesul de operare
este eliminată posibilitatea apariţiei zonelor de apă moartă, ce pot perturba funcţionarea în condiţii
optime a întregii staţii.
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