
Resumo 

Neste trabalho fez-se o estudo da hidrodinâmica de um tanque de contacto com ozono, em 

funcionamento na estação de tratamento de água de Lever, na zona do Porto, recorrendo a 

uma ferramenta computacional de CFD (Computational Fluid Dynamics).  

Em primeiro lugar fez-se o balanço material à unidade processual, não levando em conta 

fenómenos de resistência à transferência de massa nem a reacção química. Concluiu-se que 

na corrente gasosa introduzida no tanque existe uma grande quantidade de oxigénio, o que 

indica a existência de escoamento bifàsico. Essa informação foi usada para fazer as 

simulações em CFD.  

Em seguida fez-se o cálculo da distribuição da velocidade à saída dos orifícios da grelha de 

injecção de oxidante no tanque, recorrendo à equação de Bernoulli e a balanços de massa. 

Chegou-se a um sistema de 70 equações com 70 incógnitas que foi resolvido pelo método de 

Newton-Raphson, tendo-se concluído que a velocidade é aproximadamente igual em todos os 

orifícios. Esta informação foi usada para as simulações em CFD na medida em que não foi 

necessàrio introduzir um perfil de velocidades na grelha de injecção.  

Finalmente, conhecendo as condições operatórias do sistema e usando as informações obtidas 

anteriormente, fizeram-se simulações da segunda câmara do tanque de contacto usando o 

software de CFD FLUENT 6.  

Começou-se por implementar um modelo monofásico em que se introduzia apenas água 

dentro da câmara e concluiu-se que existe um vórtice de recirculação dentro desta que obriga a 

água bruta a fazer um curto-circuito substancial.  

Em seguida implementou-se um modelo bifásico, em que se introduz água e gás dentro da 

segunda câmara, e verificou-se que o comportamento do sistema muda consoante a gama de 

diâmetros das bolhas de gás. Neste modelo também se detectou a presença de um vórtice de 

recirculação no interior da câmara, que força a água a fazer um curto-circuito. Adicionalmente, 

verificou-se que existe uma distribuição heterogénea da fracção volúmica de gás no interior da 

segunda câmara.  

Na última parte deste trabalho estudaram-se diferentes configurações de deflectores que 

pretendiam destruir o vórtice existente na segunda câmara, eliminando assim o curto-circuito e 

aumentando o tempo de contacto entre a água bruta e o gás.  

Abstract 

In this work the hydrodynamics of an ozonation contact tank operating in a water treatment 

plant in the area of Oporto was studied using CFD (Computational Fluid Dynamics).  



The first part of this study consisted in doing a mass balance of the ozonation process, but 

mass transference resistance and chemical reaction were not included in the model. The main 

conclusion was that there was a large quantity of gas being introduced inside the tank and that 

information was used to do the CFD simulations.  

The second part of the work consisted in the calculation of the velocities at the exit of the 

orifices of the grids used to introduce the oxidant inside the tank. The equations used were the 

Bernoulli equation and mass balance equations and the result was a system of 70 equations 

with 70 unknowns that was solved with Newton-Raphson’s method. The final conclusion was 

that the velocity in all the orifices was the same and that information was used to do the CFD 

simulations.  

Finally, the last part of the work consisted in doing the CFD simulations of the second chamber 

of the ozonation tank using the software FLUENT 6.  

First a single-phase model was done in which only water was introduced inside the second 

chamber. The main conclusion was that there is a vortex inside that chamber that forces the 

raw water to do a substantial by-pass to the unit.  

After that, a two-phase CFD model was implemented, in which both water and gas were 

introduced inside the chamber. It was observed that the behaviour of the system changes 

according to the range of diameter of the bubbles of gas. Additionally, it was observed that the 

gas volume fraction was distributed in a heterogeneous manner inside the chamber.  

To conclude this study, several different baffle configurations were studied. The objective was to 

destroy the vortex inside the second chamber and in this way avoid the by-pass of the raw 

water and increase the contact time between the gas and the raw water.  


