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De huidige TOTAL groep is tot stand gekomen door een tweetal succes-volle fusies van respectievelijk het 

voormalige Total met de belgische oliemaatschappij Petrofina tot Totalfina, en van Totalfina met de franse 

oliemaatschappij Elf Aquitaine. Op wereldniveau is de TOTAL groep uitgegroeid tot een van de hoofdrol-

spelers in de sectoren energie en chemie.

In diverse installaties op de raffinaderij van het voormalige Petrofina in Antwerpen wordt gebruik gemaakt 

van branders die voorzien worden van verse lucht middels een netwerk van toevoerkanalen. De toevoer naar 

de individuele branders wordt geregeld met behulp van een complex systeem van regelkleppen. In de praktijk 

is gebleken dat bij het starten van de branders of het wijzigen van de instellingen ervan, een of meerdere 

naburige branders kunnen uitvallen. De systeemtechnici van Petrofina hebben de hulp ingeroepen van

FlowMotion om de oorzaak hiervan te vinden.

Met deze combinatie van analytische, experimentele en 

numerieke studies is dusdanig veel inzicht verworven in 

het gedrag van de luchtstromen in de toevoerkanalen, dat

de reactie van de stroming bij verandering van de 

instellingen van de branders voorspeld kan worden. Met 

een minimum aan downtime van de installaties heeft dit 

project tenslotte geleid tot een verbeterde afstelling van 

het regelsysteem en een beduidende afname van het 

aantal storingen tijdens bedrijf.

In het eerste deel van de studie zijn de kenmerken bestudeerd van de stroming in de diverse delen van de 

toevoerkanalen. In het bijzonder is daarbij gelet op de aanwezigheid van wervels in de stroming, omdat deze 

zeer nadelig zijn voor de homogeniteit van de luchttoevoer naar de branders. Deze studies zijn vervolgens 

voor een aantal systeemcomponenten voortgezet met behulp van numerieke stromingssimulaties. In 

aanvulling zijn er drukmetingen verricht op diverse posities in de toevoerkanalen.


