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FORORD

Oppdraget:

Arbeidet med
rapporten:

Forfattere og
bidragsytere:

Vassdrags- og havnelaboratoriet (VHL) fikk i august 1981
forespørsel fra NVE/Statskraftverkene (NVE/S) om å utar-
beide en "håndbok" eller "lærebok" i luftovermetningspro-
blemet, til bruk ved planlegging og prosjektering av kraft-
verk. I l6pet av hosten 1981 ble det utarbeidet pros jekt-
program for arbeidet med rapporten, og det ble inngått av-
taler om medvirkning til rapporten fra andre instanser enn
VHL (se nedenfor). Prosjektprogrammet er gitt i NHL-memo
(603049) av 15 januar 1982, og arbeidet ble bestilt i
NVE/S-bestilling nr B-4248 av 25 januar 1982. Oppdrags-
givers kontaktperson har vert E. Tondevold.

Det avtalte utgangspunktet for arbeidet med rapporten var å
samle og systematisere stoff fra eksisterende rapporter.
Utover dette inngikk i prosjektprogrammet måling på et
Pelton-anlegg (Skjomen) og måling på et luftbobleanlegg (Mo
i Rana).

Etter at arbeidet var igangsatt viste det seg imidlertid
snart at mye av stoffet trengte omfattende faglig bear-
beiding i form av litteraturstudier og interne og eksterne
diskusjoner. En del av dette arbeidet anså vi dels gikk ut
over rammen for det avtalte prosjektet, dels var for detal-
jert og uavklaret til å kunne rapporteres i en "håndbok".
En del av arbeidet i tilknytning til prosjektet besluttet
vi derfor å finansiere av forskningsmidler fra Konsesjon-
savgiftsfondet og rapportere separat, se ref. /1/.

Størstedelen av den foreliggende rapporten er
av en prosjektgruppe bestående av A. Berg,
M. Wathne ved VHL. T. McClimans og H. Rye ved
vesentlige bidrag til avsnitt 5.3 og kapitlene

utarbeidet
T. Tekle og
VHL har ydet
9 og 10.

Kapittel 3 og avsnitt 10.3 i rapporten er skrevet av
H. Hustvedt, Forskningsstasjon for Laksefisk g T. Hegg
berget, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

Kapittel 12 er skrevet av K. Kittelsen, Forskningstasjonen
for Laksefisk.

Avsnitt 7.2. er skrevet av L. Vinnogg, Nybro Hansen A/S.

Disse bidragene er utformet og redigert i samarbeid med
pros jektgruppen ved T. Tekle.

Videre har representanter fra NVE/S,medlemmer av overmet-
ningskomit€en (se avsn. 1.2.5) og T. Bilstad ved Rogaland
distriktshogskole gitt vesentlige og verdifulle bidrag ved
å  gi uttalelser om rapport-konsept på flere stadier i
arbeidet.

Vi benytter her anledningen til å takke alle eksterne for-
fattere og bidragsytere for det arbeid de har utført.
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Ajourfiring av
rapporten:

Tilgjengelighet
av rapporten:

T. Tekle har fungert som prosjektleder, og Kirsti Blomsøy
har skrevet rapporten på tekstbehandlingsmaskin.

Mange av de spørsmål som overmetningsproblemet reiser, er
ufullstendig eller usikkert besvart i rapporten. Både opp-
dragsgiver og VHL er innstilt på å oppdatere rapporten
etter hvert som mer kunnskap om emnet blir tilgjengelig.
Brukere og lesere av rapporten oppfordres derfor til å gi
tilbakemelding til VHL om erfaringer eller kunnskap som kan
være relevante.

Rapporten er åpent tilgjengelig. Den fås ved henvendelse
ti1 NVE/S eller VHL.
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I ET TYPISK NORSK BEKKEINNTAK (FØRREANA, ULLA-FØRRE). FRA DET OPPDEMTE ELVE-
LEIET TAS VANNET INN I EI SJAKT NED TIL DRIFTS- ELLER OVERFØRINGSTUNNEL. INN-
TAKET PA BILDET HAR SKRÅ OVERFALLSRIST MED STYRTGROP UNDER. SJAKTA GAR FRA
STYRTGROPA NED I MOTSTAENDE FJELL SIDE.

2) VANNET FRA ET BEKKEINNTAK STYRTER MED FRITT VANNSPEIL NED GJENNOM SJAKTA.
STORE MENGDER LUFT RIVES MED VANNSTRØMMEN NED I omNEDRE FYLTE DELEN AV
SJAKTA OG EVT. INN I TUNNELSYSTEMET. TILBAKEBLASING AV SLIK MEDREVET LUFT
KAN HA EKSPLOSJONSARTET VIRKNING, SLIK BILDET VISER (HOLMELIANA, ULLA-FRRE).
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3) LUFT SOM RIVES MED I BEKKEINNTAK VIL DELVIS LØSES OPP, ELLER ABSORBERES,
I VANNET P.G.A. DET HØYE TRYKKET I TUNNELSYSTEMET. VANNET BLIR "OVERMETTET"
MED OPPLØST LUFT. NAR OVERMETTET VANN PASSERER TURBINENE I ET KRAFTVERK,
SKJER DET DELVIS AVGASSING I FORM AV SMA BOBLER. DETTE VISER SEG SOM "BLAKK-
ING" AV VANNET, SLIK SOM I AVLØPSKANALEN PA BILDET (TAFJORD K4).

4) FISK SOM OPPHOLDER SEG I
OVERMETTET VANN, FAR OVER-
METNING I BLODET. NITROGEN,
SOM IKKE FORBRUKES I FISK-
ENS FORBRENNINGSPROSESS,
VIL AVGASSE I FORM AV BOB-
LER INNE I FISKENS BLODKAR-
SYSTEM. DETTE KALLES "GASS-
BLERESYKE". GASSBLERES YKEN
ER DDELIG NAR LUFTOVERMET-
NINGEN I VANNET ER OVER CA
10%. DET MEST TYPISKE TEGN
PA GASSBLÆRESYKE SOM DØDS-
ARSAK ER BLÆRER I FINNENE
SOM VIST PA BILDET.
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SUMMARY IN ENGLISH

The report is about supersaturation of dissolved air in the
waterways of hydropower plants. It treats specially the
supersaturation that arises from entrainment of free air in
steep intake shafts. Such shafts, used in conjunction with
brook intakes, is a typical feature of Norwegian high head
plants. The report summarizes the causal relationships,
detrimental effects, and a range of preventive measures.

1. PROBLEM DESCRIPTION

SUPERSATURATION
IN POWER PLANTS

EFFECTS ON FISH

In a brook intake the water is diverted by a small dam in
the river bed down into a steep shaft which leads to the
headrace tunnel of the power plant (photo no. 1). Air is
entrained in the water and subjected to high pressures in
the tunnel system. This will cause the separate gases in
the air to become dissolved in the water.

The degassing starts as the water passes through the tur-
bines. However, the degassing may proceed at a very slow
rate once the discharge reaches the receiving waters. Tur-
bulence will increase the degassing rate, such as in a
river with rapids.

The degassing of supersaturated water takes place either by
formation of microbubbles in the water or through deaera-
tion at the surface. The former mechanism is the faster one
and can be observed due to the clouds of microbubbles
(photo no • 3) •

The supersaturation is potentially a significant problem
only during periods of high runoff, when the plant takes
most of its water from the river intakes. Then there may be
little or no dilution with naturally saturated water from
other reservoirs.

Fish that stays in supersaturated water will eventually
develop supersaturation in its blood. Degassing may occur
in the blood vessels of the fish, causing micro bubbles.
This will happen in particular with the nitrogen, none of
which is utilized by the fish. This is referred to as the
"gas bubble disease" (photo no. 4).

The gas bubble disease is lethal at a supersaturation level
exceeding 5 - 15%, depending on the length of exposure.

Incidents of fish death due to gas bubble disease have been
recorded since the turn of the century, but the recorded
cases are few. They are mostly associated with fish hatche-
ries and breeding stations. Fish in natural surroundings
seems to be little or not vulnerable to locally super-
saturated areas.
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PAST EXPERIENCES

COMMON TYPE
RIVER INTAKES

ALTERNATIVE
DESIGNS OF
RIVER INTAKES

CHOICE OF
TURBINE

DEGASSING IN A
SHALLOW TAIL-
RACE TUNNEL

DILUTION OF
THE DISCHARGE

PROTECTION OF
FISH BREEDING
STATIONS

The internationally best known case is the Columbia River,
U.S., where air entrainment in spillways has led to super-
saturation and extensive fish mortality.

The first recorded case of gas bubble disease due to power
plants in Norway occurred in 1972. Up until now (1983)
three separate cases have been recorded and investigated.
All of them led to the conclusion that the supersaturation
was due to air entrainment in steep shafts.

2. PROBLEM SOLUTION

The report presents a series of different measures that can
be taken. They range from the preventive type (inhibiting
the water from becoming supersaturated) to the protective
type (shielding the fish from the supersaturated water). It
is preferable to consider the problem at the planning stage
in order to implement the preventive solution methods.

The river intakes and the steep shafts should be hydrauli-
cally well designed such as to minimize the air entrain-
ment. This will simultaneously reduce the risk of other
air-water problems, such as damaging blow-outs at the
intake (photo no. 2).

The report offers three alternative designs with the pur-
pose to reduce or to prevent air entrainment at river in-
takes, 1) a mild slope intake tunnel instead of steep
shaft, 2) automatically controlled high water level in an
intake shaft and 3) a submerged river intake communicating
with the main reservoir.

The Pelton turbine provides a nearly complete degassing.
The degassing in the Francis turbine is insignificant by
comparison. Other things being equal, the choice of Pelton
turbine is therefore an efficient means of avoiding super-
saturation in the discharge of a future power plant.

Degassing bubbles are formed in a Francis turbine but tra-
vel too quickly through the draft tube to obtain effective
degassing. A shallow tailrace tunnel with a high velocity
will keep the bubbles in suspension, and the degassing can
then be extended over a longer period of time and be more
effective.

Two possibilities exist for forced dilution of supersatura-
ted water from a power plant: submerged discharge and air
bubble curtain. Both of these solutions have proven to be
effective in a similar application: dilution of a fresh
water discharge with saline water in a fjord in order to
prevent ice formation at the surface.

Breeding stations in a fjord can be protected against super-
saturated brackish surface water by establishing a barrier
around the fish enclosure. The barrier can either be a boom
or an air bubble curtain.
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A fish enclosure can be lowered below the supersaturated
surface water in order to protect the fish for a short
period of time.
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1. INNFØRING

Innhold i dette
kapitlet:

1.1.1 HENSIT
MED RAPPORTEN

1.1.2 INNHOLD
I  RAPPORTEN

1.1.3 STRUKTU-
RERING AV RAP-
PORTEN

l.1 Om rapporten
.2 O0movermetningsproblemet
.3 0m tiltak mot overmetning

1.1 Om rapporten

Rapporten handler om overmetning av oppløst luft i vann fra
kraftverk, slik dette fenomenet arter seg under norske for-
hold. Rapporten er et forsøk på å beskrive årsaksforhold,
skadevirkninger og mulige mottiltak i forbindelse med dette
problemet, så langt det er mulig ut fra dagens viten og er-
faring.

Rapporten behandler kortfat tet også en del andre luftpro-
blemer i kraftverks-vannveier (avsn. .l).

Rapportens hoved-målgruppe er personer som planlegger eller
prosjekterer kraftverk. Flesteparten av de fenomener som
behandles, er imidlertid av en slik natur at de krever sam-
arbeid med spesialister i det konkrete problemtilfelle.
Rapporten er derfor også ment å fungere som en felles
kunnskaps- og kommunikasjonsbasis for vassbyggere og spe-
sialister.

Foruten dette innførings-kapitlet består rapporten av to
hoveddeler: Del I (kapittel 2 - 5) er fenomen- og problem-
beskrivende. Del II (kapittel 6- 12) er tiltaksorientert.

I innføringskapitlet gis her i hovedavsnitt 1.1 først en
orientering om sel ve rapporten. Kapitlet videre består av
to hovedavsnitt etter den samme inndeling som rapportens to
hoveddeler: I avsnitt 1.2 nedenfor soker vi & gi en myk
faglig innf@ring og en viss oversikt over overmetningspro-
blemet i kraftverkssammenheng. I avsnitt 1.3 gis en sum-
marisk oversikt over tiltak for  å  hindre eller redusere
overmetning ved kraftverk. Det aller meste av det som sies
i innf øringskapitlet er nærmere utdypet og presisert i de
folgende kapitler.

Rapporten er strukturert i avsnitt på 3 nivåer. Innholds-
fortegnelsen foran i rapporten omfatter bare de to øverste
nivåer, kapitler og hovedavsnitt.

for å lette oversikten er det inne i rapporten, under over-
skriftene til de mere omfattende kapitler og hovedavsnitt,
tilføyet interne innholdsfortegnelser over hovedavsnitt i
kapitlet, respektive underavsnitt i hovedavsnittet.
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1.1.4 BRUK AV
RAPPORTEN

Innhold i dette
avsnittet:

1.2.1 HVA ER
GASSOVERMETNING?

Det har ikke vært til å unngå at rapporten har blitt om-
fattende. Den utålmodige leser gir vi følgende råd når det
gjelder bruk av rapporten:

Først leses innforingskapitlet, slik at leseren kan tolke
innholdsfortegnelsen foran i rapporten. Innholdsfortegn-
elsen brukes så som "kart" for å finne frem til det eller
de kapitler og hovedavsnitt hvor leseren ønsker nærmere
utdyping. Videre brukes de interne innholdsfortegnelsene i
teksten som "detalj-kart" for å finne fram til spesial-
temaer innen kapitler og hovedavsnitt.

1.2 Om overmetningsproblemet

1.1.1 Hva er gassovermetning?
.2 Luftovermetning ved vannkraftverk
.3 Virkning på fisk
.4 Historikk og erfaringer
.5 Komit€en for undersokelse av gassovermetning
.6 Faglig og forvaltningsmessig status
.7 Målsetning ved prosjektering av nye kraftverk

Alt vann i naturen inneholder en viss mengde oppløst luft.
Oppløst gass i væske er ikke synlig, og vi merker i vår
daglige omgang med vann lite til dette fenomenet.

Vi er mer fortrolige med at CO5 (karbondioksyd) kan opp-
løses i vann, gjennom vår omgang med brus, champagne og
andre sprudlende drikkevarer.

Foruten at CO opploses, inngar denne gassen ogs i en svak
kjemisk forbindelse med vannet. Den danner ioner og gjør
vannet til en svak syre. Oppløst luft i vann danner ingen
slik kjemisk forbindelse. Oppløseligheten i vann er også
mindre for luft enn for C2.

Fra CO-holdige drikkevarer har vi erfaring med en rekke
forhold som er generelle for oppløst gass i væske, og
dermed nyttige å ha i minnet for den som arbeider med
oppløst luft i vann.

For det første at opploseligheten avhenger av trykket: Når
vi senker trykket ved åta korken av flaska, kommer en del
gass ut av løsning og stiger til overflaten i form av bob-
ler. Opploseligheten ker med økende trykk.

Videre gjelder at opploseligheten avhenger av temperaturen:
Det kommer mer CO9 ut av varm brus enn av kald brus. Opp-
løseligheten avtar med stigende temperatur.

Væske som inneholder mer oppløst gass enn det som tilsvarer
oppløseligheten ved herskende trykk og temperatur, sier vi
er overmettet med oppløst gass.
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Det hoye CO9-innholdet i drikkevarer dannes enten ved gj
ring under trykk, eller ved at CO09gass bobles gjennom
væsken under trykk. Det hersker likevekt så lenge korken er
på plass og trykket er intakt i flaska. Væsken blir over-
mettet først i det øyeblikk vi tar av korken slik at
trykket faller til atmosfæretrykk.

Et forhold vi også skal merke oss, er tidsforløpet for av-
gassin en av overmettet vaske: Med det samme vi tar av
korken, dvs. når overmetningen er høy, går avgassingen
nokså raskt. Siden går den langsommere og langsommere.
Avgassingshastigheten økes drastisk hvis vi rister på
flaska. Uten risting tar det lang tid - størrelsesorden
dgn - for overmetningen i flaska er helt borte.

1.2.2 LUFTOVER-
METNING FRA
KRAFTVERK

Hovedkilden til luftovermetning ved vannkraftverk under
norske forhold er bekkeinntakene. Her rives store mengder
luft med vannmassene og utsettes for hyt trykk i tunnel-
systemet, dvs. omtrent den samme prosess som i en brus-
fabrikk. Damoverløp og naturlige fossefall hvor det er
medrivning av luft på dypt vann i nedslagskulpen, kan også
gi en viss overmetning.

I en tilløpstunnel med bekkeinntak vil kraftstasjonens
driftsvann kunne være overmettet i større eller mindre
grad. "Korken tas av flaska" i det vannet passerer tur-
binen. Avgassingen er rask til å begynne med, men det kan
ta dogn og mer fir all overmetning er borte. Sarlig tar det
lang tid hvis det er lite omrøring av vannet - lite
"risting på flaska" - slik som i en stilleflytende elv
eller i en fjord. I en hurtiglopende elv med hvirvler og
stryk går det fortere.

Avgassing av overmettet vann skjer enten ved bobledannelse
direkte i vannet - dette vises som "blakking" av vannet -
eller ved usynlig dif fusjon bare gjennom overflaten. Den
første prosessen er relativt rask. Den andre kan være svært
langsom.

Overmetningen kan også reduseres ved fortynning med vann
som har naturlig metning. Det må være turbulens og omrøring
til stede for at fortynningen skal være effektiv som pro-
sess.

Luftovermetning i avløpet fra kraftverk er som regel bare
av betydning i flomsituasjoner. Da rives det med og
oppløses mye luft i bekkeinntakene, og en stor del (eller
kanskje hele) driftsvannføringen kommer fra bekkeinntakene.
Når den naturlige avrenningen er liten, dvs strstedelan av
året, fortynnes vannet fra bekkeinntakene i de fleste
tilfeller med så mye naturlig mettet vann fra hoved-
magasinet at resulterende overmetning blir ubetydelig.

Betydelige mengder overmettet vann kan også dannes utenom
flomsituasjoner, ved tapping i overføringssystemer hvor det
inngår bekkeinntak.
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Overmettet flom- eller tappevann som føres ut i magasin
kan, under visse betingelser, lagres der i svært lang tid.

1.2.3 VIRKNING
PA FISK

1.2.44 HISTORIKK
OG ERFARINGER

Fisk "puster i vann". Gjennom gjellene opptar den oppløst
luft fra vannet til blodet. Oz(oksygen) i blodet forbrukes
i fiskens forbrenningsprosess.

Når fisk puster i overmettet vann, vil også fiskens blod
bli overmettet. Da vil det kunne skje avgassing - altså
bobledannelse - inne i fiskens blodkar-system. Særlig Nz
(nitrogen) som ikke forbrukes av fisken, vil ha tendens til
å avgasse i form av bobler. Fisken får da "blodpropp", som
er like farlig for fisk som for mennesker. Hos fisk kalles
denne tilstanden for gassblæresyke.

Dødelig gassblæresyke hos fisk ser ut til å opptre ved
overmetningsverdier over 5 - 15Z, avhengig av tiden fisken
blir utsatt for overmettet vann.

Fiskedod som f@lge av gassovermetning har vart registrert
helt fra århundreskiftet, men det er snakk om et fåtall
tilfeller og som oftest i forbindelse med klekkerier eller
oppdrettsanlegg. Fisk i vill tilstand som har unnvikelses-
muligheter i forhold til lokale områder med overmettet
vann, ser ikke ut til å være særlig truet.

Det mest omtalte tilfellet i forbindelse med kraftverks-
drift er Columbia River i USA, der overløp over dammer ned
i dype energidrepere har medført gassovermetning og fiske-
dod i stort omfang.

I Norge fikk man første gang mistanke om at kraftverksdrift
kunne medføre skadelig overmetning i 1972. Da ble det
observert død fisk i mærer ved Matre kraftverk i Masf jor-
den. I 1978 ble det registrert betydelige mengder did fisk
i Nidelva nedenfor Rygene kraftverk, og i oppdrettsanlegg i
Tafjorden utenfor kraftstasjonen Tafjord K4. I alle tre
tilfellene kom man frem til at det var overmetning dannet
ved luftmedrivning i skråsjakter som var årsaken til fiske-
doden.

VHL har vært engasjert av Tafjord Kraftselskap med utred-
ning og måling på anlegget vedr. den fysiske siden av
problemet der, se /3/, /5/ og /15/. Kilden til overmetning
var et stort bekkeinntak, Muldalselva.

I Rygene var kilden til overmetning et omløp som går i
skråsjakt forbi kraftstasjonen. I 1981 ble det utført et
bredt anlagt forsøk med måling av både fysiske og biolo-
giske forhold under drift av oml@pet, se /2/ og /6/.
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1.2.5 KOMITEEN
FOR UNDERSØKELSE
AV GASSOVERMET-

1.2.6 FAGLIG OG
FORVALTNINGS-
MESSIG STATUS

Med bakgrunn i de tilfellene som er referert, ble det i
1980 etablert en komite av representanter fra institusjo-
ner som er involvert i problemkomplekset. Komit€en har be-
stått av Bjarne Blindheim (Tafjord kraftselskap), Tor Hegg-
berget (Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk), Arne Kit-
telsen (Forskningsstasjon for laksefisk), Pål Mellquist
(NVE-Vassdragsdirektoratet), Sigurd Pettersen (Vassdrags-
regulantenes forening) og Torbjørn Tekle (Vassdrags-og
havnelaboratoriet). Sigurd Pettersen har vært komiteens
sekretær.

Fors&ket i Rygene ble utf@rt og rapportert i komit€ens
regi, /2/. I komit€ens regi er det ogs& utfort m&linger i
avl@pet fra Driva Kraftverk /8/. Komiten har videre utgitt
en sarunenfattende sluttrapport /10/.

Overmetningsproblemet er relativt nytt, i hvert fall tid-
ligere lite påaktet i vårt land. Hele problemet er derfor
faglig sett nokså jomfruelig mark. Både denne rapporten og
rapportene fra overmetningskomiteen må sees i dette lys.
Problemstillingene må betraktes som foreløpige, og de for-
klaringsmodeller og anbefalinger som presenteres, må be-
traktes som hypoteser basert på foreløpig viten og erfar-
ing.

Det viktigste &pne sporsm@let er antagelig storrelsen pa
det ikke-identifiserte omfanget av fiskedød pga. luftover-
metning ved. vannkraftverk. Som nevnt kjenner vi til fiske-
død bare fra noen få kraftverk. Typisk for disse er at
fiskedød har vært lett å oppdage. Det har vært fisk i opp-
drettsanleg eller fisk i grunne vassdrag med mye ferdsel av
folk. Svært mange andre kraftverk er sammenlignbare med
disse få når det gjelder mulighet for dannelse av overmet-
tet vann. Det kan derfor ikke utelukkes at luftovermetning
har vært årsak til fiskedød og reduksjon av fiskebestanden
også i regulerte vassdrag hvor det ikke er blitt oppdaget,
eller hvor årsaken ikke er blitt identifisert.

For tiden synes det svært vanskelig for en kraftutbygger å
forutsi skader pga. luftovermetning ved et prosjekt, og det
synes å være vanskelig for myndighetene å sette rammebe-
tingelser mht. utslipp av overmettet vann i vassdrag eller
i sjøen. Overmetningsproblemet var ikke kjent da lovverket
som omhandler vassdragsinngrep ble utformet, så dette er
foreløpig ikke spesifikt omtalt i noen lov. De lover som
kan komme til anvendelse er Vassdragsloven, Vassdragsregu-
leringsloven og Vannforurensningsloven, men på hvilken måte
og hvordan disse lover skal vurderes mot hverandre er ikke
avklaret.

I overmetningskomiteens
sprsmalene noe nrmere,
videre utredningsarbeid.

sluttrapport
og det gis

/10/, droftes disse
anbefaling om evt.
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1.2.7 MALSETNING
VED PROSJEKTER-
ING AV NYE
KRAFTVERK

Innhold i dette
avsnittet:

Målsetningen ved planlegging og prosjektering av nye kraft-
verk synes foreløpig å måtte bli at utslipp av overmettet
vann sakes minimalisert s% langt det er praktisk og kono-
misk gjennomførbart. Det er åpenbart enklere og billigere å
løse problemet på prosjekt-stadiet enn etter at kraftverket
er satt i drift.

Tiltakene som er utredet i denne rapporten er mulige virke-
midler i arbeidet med å oppnå en slik målsetning.

1.3 Om tiltak mot overmetning

1.3.1 Vanlige bekkeinntak i skr@s jakt
.2 Spesielt utformede bekkeinntak
.3 Valg av turbintype
.+ Avlufting i grunn frispeil avlopstunnel
.5 Tvungen fortynning i kraftverksavlop
.6 Lokale tiltak ved oppdrettsanleg
.7 Driften av kraftverket

Tiltak mot skader pga. luftovermetning, og tiltak mot andre
luftproblemer, bør iverksettes på plan- eller pros jektsta-
diet, og de bør fortrinnsvis settes inn ved ondetes rot,
der hvor luft rives med inn i systemet og overmetningen
dannes, nemlig i bekkeinntakene.

Det er viktig at vassbyggeren innleder kontakt med eksper-
tene på de ulike aspektene av overmetningsproblemet tidlig
i planleggingen. (Alt står i ikke i dene rapporten.) Hvis
flest mulig problemer kommer på bordet og behandles tidlig,
er gjerne sjansene for koordinert og effektiv problemlsn-
ing best.

Tiltak etter at kraftverket er satt i drift vil med ndven-
dighet bli dyrere og/eller mindreverdig i forhold til til-
tak som er planlagt i sammenheng med kraftverket forøvrig.
Imidlertid må vi regne med at uforutsette overmetningspro-
blemer kan oppstå både ved eksisterende og nye kraftverk.
Tiltakene i denne rapporten kan også være aktuelle som
slike reparasjonstiltak.

Det fins ingen enkel og billig standardløsning for utform-
ing av hekkeinntak slik at overmetningsproblemet unngås.
God stromningsmessig detaljering er viktig, men loser ikke
problemene. Bekkeinntak som gir vann uten overmetning blir
gjerne dyre. Derfor er også utredet tiltak som går på å
fjerne allerede oppstått overmetning. Felles for også disse
er at de overveiende er dyre, til dels også usikre løs-
ninger. (Et unntak fra denne siste regelen er valg av
Pelton- fremfor Francis-turbin som tiltak i de tilfeller
der de to turbintyper ellers stiller noenlunde likt.)
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Her i innforingskapitlet gis en kortfattet oversikt over de
tiltak som er utredet. Tiltakene er mere fullstendig og
detaljert beskrevet i rapportens del II.

1.3.1 VANLIGE
BEKKEINNTAK I
SKRAS JAKT

Normale bekkeinntak med råsprengt eller boret bratt sjakt,
og med trykklinja stående et stykke nede i sjakta, gir stor
luftmedrivning ned til høyt trykk i tunnelsystemet, og der-
med stor luftovermetning. Bare under helt spesielle an-
leggsforutsetninger er det mulig helt å unngå luftovermet-
ning i vannet fra slike inntak. Tiltak i forbindelse med
normale bekkeinntak i skråsjakt går derfor i hovedsak ut på
å gi dem en god hydraulisk utforming slik at unødvendig
stor luftmedrivning unngås. Dette er også viktig for å
redusere faren for andre typer luftproblemer, så som skade-
lige tilbakeblåsninger.

De fleste utførte hekkeinntak vi har sett, har åpenbare
skavanker mht. hydraulisk utforming. Ofte er det snakk om
anleggsmessige detaljer som planleggeren ikke har øynet
virkningen av, eller som entreprenøren har oversett.

F6lgende hensyn er viktige a ta:

Vertikale sjakter bør helst unngås. De gir betydelig
stdrre luftmedrivning enn sjakter med helning rundt 459.

- Tverrsnittet br
nomisk mulig.

ovære sa stort som det er teknisk/ øko-

- Sjaktas innlopsgeometri er svert viktig. Innlopetmavere
rommelig utformet, og vannet må gis en definert aksel-
lerasjon i sjakt-aksens retning. (Her har det vært syndet
mye ved de utførte inntak vi har sett.)

- Vannforingsbegrensning, ved at inntaket utformes slik at
ekstreme flomtopper går i overløp, kan være et effektivt
middel til både å hindre høye overmetningsverdier og
redusere mengden av overmettet vann fra inntaket.

- I spesielle tilfeller kan det være mulig å tilpasse høy-
deforholdene i systemet slik at sjakta er helt eller
nesten helt fylt til en hver tid. Luftmedrivningen blir
da liten eller ingen. Dette bor gjores i de relativt f2
tilfellene hvor det er mulig.

1.3.2 SPESIELT
UTFORMEDE BEKKE-
INNTAK

Det er i rapporten utredet tre alternative utforminger av
bekkeinntak hvor luftmedriving og dannelse av overmetning
helt, eller i det alt vesentlige, unngås. Felles for dem er
at de vil koste betydelig mer enn et vanlig bekkeinntak:

Inntak i frispeil skråtunnel drevet med hjulgående redskap
gir langt mindre luftmedrivning og -overmetning enn inntak
i skråsjakt. Dette skyldes hovedsakelig at tverrsnittet
(minimumstverrsnitt) naturlig blir strre, og at betingel-
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sene for naturlig avlufting er vesentlig bedre enn i skrå-
sjakt. Erfaring- og måledata fra slike inntak kjennes
imidlertid ikke. Utforming bør skje på grunnlag av modell-
fors&k.

Den andre muligheten er automatisk nivåreguleri!!.B_ slik at
man holder inntakssjakta fylt og inntaket dykket. Derved
unngås all luftmedrivning i sjakta. Det kreves en luke
eller annet strupeorgan i innforingstunnelen, og det kreves
måleutstyr for vannstand i inntaket med signaloverføring og
annen automatikk.

Den tredje muligheten er å anlegge bekkeinntaket som et
dykket inntak i reguleringsmagasin i elveleiet, med de
samme reguleringsgrenser som hovedmagasinet. Det te er den
sikreste og beste måte å unngå luftproblemer på, men det
avhenger naturligvis av de stedlige forhold om løsningen er
teknisk/okonomisk gjennomfirbar.

1.3.3 VALG AV
TURBINTYPE

Normale Peltonturbiner gir henimot full avluftning av over-
mettet driftsvann. Francis-turbiner gir ingen effektiv av-
luftning. Ved anlegg hvor de to turbintyper i utgangspunk-
tet stiller noenlunde likt, er altså valg av Pelton- frem-
for Francis-turbin et effektivt tiltak mot overmetning i
kraftverksavl@pet.

Peltonturbiner med mottrykk i avløpskammeret gir imidlertid
relativt høy overmetning i avløpsvannet, også om drifts-
vannet har likevektsmetning.

1.3.4 AVLUFTNING
I GRUNN FRISPEIL
AVLØPSTUNNEL

I sugeroret til Francis-turbiner er betingelsene for avluft-
ning gode. Grunnen til at Francisturbiner ikke avlufter
effektivt, er at oppholdstiden for vannet er for kort i den
gunstige sonen. I en grunn frispeil avlopstunnel med rela-
tivt stor vannhastighet kan den gunstige sonen på en måte
forlenges, slik at det oppnås effektiv avluftning av over-
mettet driftsvann også fra Francis-turbiner.

Av de tiltak som er aktuelle i avløpet fra Francis-turbiner
vurderer vi dette som det mest lovende. Andre vurderte til-
tak vil kreve uforholdsmessig mye energi, enten tilført
eller som tap i kraftverket.

Også grunn frispeil avløpstunnel vil gi noe energitap.
Dessuten må visse anleggsbetingelser være oppfylt om til-
taket skal vere teknisk/okonomisk aktuelt. Tiltaket krever
ytterligere utredning, bl.a. m%linger på eksisterende av-
lopstunneler.
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1.3.5 TVUNGEN
FORTYNNING I
KRAFTVERKS-
AVL0PET

1.3.6 LOKALE
TILTAK VED OPP-
DRETTSANLEGG

1.3.7 DRIFTEN
AV KRAFTVERKET

I innsjøer, magasiner og fjorder kan de naturlige fortynn-
ingsmekanismer være så svake at overmettet vann kan holde
seg i svært lang tid. Ved avløp fra kraftverk (eller over-
føringstunnel) til slike resipienter kan man hjelpe til med
tvungen fortynning for å bringe overmetningsgraden ned på
akseptabelt nivå. Men tvungen fortynning krever betydelige
energimengder. To tekniske losninger er aktuelle ved utlop
i fjorder: stråleutløp på dypt vann og luftbobleanlegg.
Disse løsningene har tidligere funnet anvendelse for bland-
ing av kraftverks-avlpsvann med salt sjovann fra dypere
lag for hindre islegging av fjorden.

Oppdrettsanlegg i en fjord med overmettet brakkvannslag
kan beskyttes lokalt med luftbobleanlegg eller lense som
omslutter oppdrettsanlegget. Et bobleanlegg vil bringe vann
fra dypere lag opp i det avskjermede området. Et lensean-
legg må ha pumpeutstyr for dette formålet.

Er det snakk om å berge fisk i oppdrettsanlegg over en kor-
tere periode med overmettet vann, kan mærene med fisk sen-
kes til dypere vann. Dels oppnår man dermed å komme under
det overmettede brakkvannslaget, dels oppnår man en kompen-
serende virkning ved det økte hydrostatiske trykket.

I flomsituasjoner med mye overmettet vann fra bekkeinntak
kan driften av et kraftverk være avgjørende for den resul-
terende overmetningssituasjon i tilknyttede vassdrag og i
resipienten, både på kort og lang sikt. Kjøres kraftverket
på maksimal last, fås maksimal fortynning med vann fra
kraftverkets hovedmagasin (evt. også med flomvann i avløpet
hvis forholdene ligger til rette for det). Stoppes derimot
kraftproduksjonen, føres hele bekkevannføringen ut i kraft-
verkets inntaksmagasin. Under visse betingelser kan over-
mettet vann lagres i lang tid her, slik at det senere blir
tappet gjennom kraftstasjonen sammen med nytt overmettet
vann fra hekkeinntakene. Det kan derfor være gunstig å
kjøre kraftstasjonen for fullt i flomsituasjoner, men guns-
tigste driftsmåtemå vurderes individuelt for hvert kraft-
verk.
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2. GRUNNLEGGENDE FYSISK/KJEMISKE FORHOLD

Innhold i dette
kapitlet:

2.1 Definisjoner

Innhold i dette 2.1.1 Innblandetfri luft kontra oppløst luft i vann
avsnittet: .2 Mål for innblandetfri luft

.3 M31 for innhold av oppløst luft

.l+ Luftens enkeltgasser

2.1.1 INNBLANDET
FRI LUFT KONTRA
OPPLØST LUFT I
VANN

2.1.2 MAL FOR
INNBLANDET FRI
LUFT

2.1 Definis joner
.2 Likevektsforhold
.3 Transportprosesser
.4 Måling av overmetning

Definisjoner, terminologi og målenheter varierer mellom de
ulike fag-milj@er som arbeider med oppl&st gass i vaske. I
denne rapporten har vi valgt i størst mulig grad å holde
fast på de begreper som allerede er innarbeidet i miljøet
rundt gassovermetning ved vannkraftverk her i landet. Vi
har innført noen få nye begreper som vi mener er hensikts-
messige og avklarende (likevekts- og metningsbegreper for
ulike vanndyp). Dette avsnittet, og resten av rapporten, er
ment å være normgivende når det gjelder definisjoner, ter-
minologi og målenheter.

Med innblandet fri luft forstår vi en suspensjon eller
blanding av luftbobler og vann. Fri luft i vann vil alltid
være synlig som enkeltbobler eller "brusing" - eller når
det er mange og svært små bobler - som blakking av vannet.

Alt vann i naturen inneholder en viss mengde oppløst luft.
Med oppløst eller absorbert luft mener vi en tilstand der
luften er fordelt som enkeltmolekyler - hovedsakeligNy og
O - blant vannmolekylene. Opplst luft er ikke synlig.

Oppløst gass i væske er en spesiell stofftilstand eller
fasetilstand på linje med - men forskjellig fra - fase-
tilstandene gass, væske og fast-stoff. Begrepene "innblan-
det" og ''oppløst" luft betegner altså ulike fasetilstander
av luften. Det er avgjørende at man har dette skillet klart
for seg.

Mengde av innblandet luft i form av bobler angir vi i denne
rapporten som volumandel eller "volum-I," relativt vannmeng-
den eller vannstrømmen. Luftens volum regnes ved atmosfæ-
risk normaltilstand, altså før evt. komprimering ved det
aktuelle vanntrykket, hvis ikke annet sies.
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2.1.3 MAL FOR
INNHOLD AV OPP-
LØST LUFT

2.1.4 LUFTENS
ENKELTGASSER

Innhold av oppløst luft angis som absolutt eller relativ
konsentrasjon.

Som mål for absolutt konsentrasjon finner man i annen lit-
teratur oftest mg/liter eller mol/liter. I denne rapporten
bruker vi fortrinnsvis normal-'/m. (1 normal-m' er den
mengde gass som inntar et volum p& 1 n i normaltilstanden:
l bar og 0C.) De m&l vi bruker for innblandet og opplost
luft er således direkte sammenliknbare. Når det ikke kan
misforstås, bruker vi for lettvinthets skyld "volum-%" også
for oppløst luft, og mener da den mengde oppløst luft som i
normal gasstilstand inntar den angitte volumandel av van-
net.

Som relativ konsentrasjon brukes metningsgrad, eller bare
"metning", og overmetningsgrad eller bare "overmetning".
Når ikke annet sies, brukes som referansetilstand vannets
naturlige innhold av oppløst luft, eller mere presist:
likevektstilstanden i overflaten i den aktuelle situas-
jonen. (Likevektsbegrepet er nærmere definert og forklart i
avsnitt 2.2.)

Metningsgrad betyr altså innhold av oppløst luft i forhold
til likevektsinnholdet i overflaten. Overmetningsgrad betyr
overskuddsinnholdet av oppløst luft i forhold til like-
vektsinnholdet i overflaten.

Luft er ikke en enkelt gass, men en blanding av flere gas-
ser hovedsakelig oksygen - Oz - og nitrogen - Nz -. Luften
inneholder ca 80% Nzog 20% Oz.

Ovenfor har vi omtalt oppløsning av luft i vann som om luft
skulle være en gassart. Dette er for vårt formål som regel
tillatelig og tilstrekkelig. For visse formål må vi imid-
lertid se på gassene hver for seg. Vi opererer da med kon-
sentrasjons- og metningsbegrepene for hver av enkeltgas-
sene, og for "totalgass".

Når ikke annet sies, opererer vi i denne rapporten med
begrepet oppløst luft i betydningen totalgass.
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2.2 Likevektsforhold

Innhold i dette
avsnitt:

2.2.1 GASTRYKK
I VÆSKER

2.2.2 DEFINISJON
AV LIKEVEKT OG
L0SELIGHET

Fig. 2.1 Mole-
kylmodell.

2.2.1 Gasstrykk i vasker
.2 Definis jon av likevekt og løselighet
.3 Løselighetens avhengighet av trykket
.44 Virkning av temperatur og saltholdighet
.5 Likevektsforhold i ulike vanndyp
.6 Relativ luftkonsentrasjon i ulike vanndyp

Oppløst gass i væske utøver et trykk, på samme måte som vi
er vant med at gass i gassfase gjør det.

Gasstrykk i gassfase øker proporsjonalt med sammentryk-
ningen (for ideell gass). På samme måte øker trykket av
oppløst gass i en væske proporsjonalt med konsentrasjonen
av den oppløste gassen i væsken.

I en gassblanding - f.eks. luft - er totaltrykket lik sum-
men av partialtrykkene av gass-komponentene. (En gasskom-
ponents partialtrykk er det trykket den ville utøve hvis
den var alene i det aktuelle volumet.) Totalt gasstrykk i
en væske er, på samme måte som i gassfase, lik summen av de
oppløste enkeltgassenes partialtrykk i væsken.

Likevektstilstand betyr at totaltrykket av oppløst gass i
væsken - og partialtrykkene av alle oppløste gasser i ves-
ken - er de samme som i den gassblandingen (f.eks. luft)
som er i kontakt med væsken.

Løseligheten er det samme som likevektsinnholdet av gass i
væsken.

Som en tankemodell for forståelse av både likevekts- og
transportmekanismer kan vi forestille oss væsken som en
ansamling av tettpakkede, kuleformede molekyler, kfr. fig.
2.1. "Porevolumet" mellom vannmolekylene står via over-
f la tes jiktet i forbindelse med gassrommet over. Gassen kan
vi forestille oss som små frittsvevende molekyler. Gass-
trykket er proporsjonalt med antall gassmolekyler pr. volu-
menhet, eller gasstettheten. Likevektsoppløsning av gass i
væsken betyr at det er samme gasstetthet og gasstrykk i
porevolumet mellom væskemolekylene som i gassrommet over
ves ken.

Når det ikke hersker likevekt, vil det alltid skje tran-
sport av oppløst gass i væsken og gjennom grenseflater til
fri luft, på en slik måte at systemet nærmer seg likevekt.
Avhengig av forholdene kan transporten være alt fra svært
rask til uhyre langsom. Nærmere om transportprosesser i
avsn. 2.3.
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2.2.3 L0SELIG-
HETENS AVHENGIG-
HET AV TRYKKET

2.2.4 VIRKNING AV
TEMPERATUR OG
SALTHOLDIGHET

2.2.5 LIKEVEKTS-
FORHOLDI ULIKE
VANNDYP

Av det som er sagt ovenfor, følger at likevektskonsentra-
sjonen av en oppløst gass, eller løseligheten, må være pro-
pors·onal med partialtr kket av den samme gass i assfasen
som er i kontakt med væsken. Dette uttrykkes ved den
såkalte Henrys lov:

(2.1)

Her er p part ialt rykket i gass£ asen, H er propors jonali-
tetsfaktoren eller løselighetskoeffisienten, og C er met-
ningskonsentrasjonen av den aktuelle oppløste gassen "i".

Vi kan merke oss at oksygen har omtrent dobbelt så stor
løselighet H som nitrogen. Derfor er også mengdeforholdet
Oz:Nz i naturlig mettet vann ca 1:2,mot ca 1:4 i fri luft.

Løseligheten (H) avtar noenlunde lineært med økende tempe-
ratur - omtrent i samme forhold for N9 Og 0. Loseligheten
avtar ca 2,5l for hver € vannet oppvarmes, for begge gas-
ser. F.eks. vi1 4C oppvarming (fra 4QC til 8C) av 100Z
mettet vann resultere i en overmetning pa ca 10l for bade

N og Oz; vel og merke hvis intet avgasses.

Løseligheten avtar også noenlunde lineært med økende salt-
holdighet. Likevektsinnholdet av op løst luft i sjøvann
(30° I oo saltholdighet) er omkrin 20% lavere enn i fersk-
vann.

Nøyaktige verdier av lselighetskoeffesienten H for Nz og
Oz avhengig av temperatur og saltholdighet er gitt i tabel-
ler f.eks. 1 /1/ og /3/.

Henrys lov sier at likevektsinnholdet av oppløst gass øker
proporsjonalt med trykket i den gass som er i kontakt med
væsken. En vannmasse med fritt vannspeil mot atmosfæren er
derfor i likevekt m.h.t. oppløst luft når konsentrasjonen
av oppløst luft i alle vanndyp tilsvarer likevekt med
atmosfæretrykket, dvs trykket i overflatelaget. Denne form
for likevekt kaller vi overflatelikevekt eller atmosfærisk
likevekt.

Det normale i naturen er også at konsentrasjon av oppløst
luft er noenlunde konstant ned gjennom vannlagene, dvs at
man har nær atmosfærisk likevekt i hele vannmassen.

Nå kan man ha grenseflater mot fri luft også i dypere vann-
lag. Det kan være i forhold til frittsvevende luftbobler,
eller større luftmengder innestengt av faste begrensnings-
flater, f.eks. i tunnel-høybrekk. Lokalt ved slike grense-
flater til luft i dypere vannlag er likevekten bestemt av
gasstrykket på stedet, som er lik vanntrykket. Denne type
likevekt kaller vi lokal likevekt, til forskjell fra
atmosfærisk likevekt.
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I stillestående eller lagdelt vann kan man - som en tilsy-
nelatende stabil tilstand - ha et innhold av oppløst luft
som øker proporsjonalt med det absolutte trykk ned gjennom
vannlagene. Dette gjelder også om det ikke er fri luft til
stede på det aktuelle vanndyp. En slik tilstand er strengt
tatt ingen likevektstilstand, men vil i praksis virke slik:
Det skjer en viss transport av oppløst luft opp gjennom
vannlagene til atmosfæren, men denne transporten er for-
svinnende liten (kfr. avsn. 2.3.2 om molekyler diffusj0n).
Vi sier derfor at vann som har et luftinnhold som øker pro-
porsjonalt med det absolutte trykket ned gjennom vannlagene
er i lokal likevekt.

2.2.6 RELATIV
LUFTKONSENTRA-
SJON I ULIKE
VANNDYP

Innhold i dette
avsnittet:

2.3.1 OPPLSNING
OG AVGASSING

Metnings- og overmetningsbegrepene er i avsn. 2.1.3. defi-
nert med atmosfærisk likevekt som referansetilstand, og
denne definisjonen gjelder når referansetilstanden ikke
spesifiseres nærmere. I visse sammenhenger er det imidler-
tid formålstjenelig å bruke lokal likevektstilstand som
referanse. Vi sier da uttrykkelig lokal metningsgrad eller
lokal overmetning.

En vannmasse som er i atmosfærisk likevekt har altså 100%
metningsgrad eller 0Z overmetning i alle vanndyp. Men den
lokale metningsgraden er 50% på 10 m dyp (abs. trykk 2
bar), 33 1/3% på 20 m dyp (abs. trykk 3 bar) osv.

En vannmasse som er i lokal likevekt har 100% lokal met-
ningsgrad eller 0% lokal overmetning i alle vanndyp. Men
den er 100% (atmosfærisk) overmettet på 10 m dyp, 200%
(atmosfærisk) overmettet på 20 m dyp, osv.

2.3 Transportprosesser

2.3.1 Opplosning og avgassing
.2 Molekylr og turbulent diffusjon
.3 To-film-teorien
• Lufttransport gjennom ulike former for grenseflate
.5 Virkning av boblers overflatespenning
.6 Oppl@sning via bobler
.7 Avgassing via bobler

Vann som er undermettet søker å nærme seg likevekt ved å
oppløse luft fra fri luft som er i kontakt med vannet. Vann
som er overmettet søker å nærme seg likevekt ved å avgasse
overskuddsluften til fri luft i kontakt med vannet. Opp-
løsning og avgassing skjer som diffus onsprosesser i van-
net og gjennom grenseflater til fri luft.

I lokalt overmettet vann kan avgassingen skje ved at det
dannes bobler direkte i vannet. Slik boble-avgassing kommer
vi nermere tilbake til i avsnitt2.3.7.
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Ved siden av rene transportprosesser, kan biologiske eller
kjemiske prosesser føre til forandring av oppløst luft-
eller gassinnhold. Slike prosesser er sannsynligvis av
underordnet betydning i kraftverkssammenheng.

2.3.2 MOLEKYLR
OG TURBULENT
DIFFUSJON

2.3.3 TO-FILM-
TEORIEN

I stillestående og laminært strømmende vann er diffusjons-
transporten av rent molekylær natur: Lokale forskjeller i
gasstrykk i væsken driver en strøm av gassmolekyler i det
trange porevolumet mellom vannmolekylene, kfr. molekylkule-
modellen vi presenterte i avsnitt 2.2.2. Motstanden mot
slik molekylær gasstrøm i væske er svært stor. Molekylær
diffusjon er derfor en uhyre langsom prosess. Den er i
praksis bare av betydning for gass transport gjennom svært
tynne vannlag.

I vann som er i turbulent strømmende bevegelse, skjer det i
tillegg turbulent eller konvektiv diffusjon, ved at vann
stadig utveksles mellom overflaten og dypere lag. Den tur-
bulente diffusjonen er i praksis dominerende for vannmasser
av en slik størrelse som forekommer i kraftverkssammenheng.

Det eksisterer flere teoretiske modeller for diffusjon og
transport av oppløst gass i væske. Ingen av dem er direkte
anvendbare under slike komplekse betingelser som man har i
kraftverkssammenheng. Den såkalte to-film-teorien illu-
strerer imidlertid noen viktige forhold som vi vil trekke
frem her.

To-film-teorien gjelder diffusjon av oppløst gass gjennom
en grenseflate mellom turbulent strømmende væske og gass.
Teorien er basert på at det eksisterer to tynne laminære
filmer av hhv. gass og væske på de to sider av grensefla-
ten. De laminære filmene skyldes at turbulente tverrbeveg
elser hindres av grenseflaten.

I gass- og væskefasene utenom de laminære filmene regnes
den turbulente diffusjon å være så effektiv at man har
fullstendig ut jevning, dvs ingen gradient i partial trykk
eller gasskonsentrasjon. Mellom de to turbulente lag skjer
gasstransporten som molekylær diffusjon gjennom de to
laminære filmene.

Når de to mediene er luft og vann, er diffusjonsmotstanden
i den laminære væskef ilrnen dominerende i forhold til mot-
standen i luftfilmen.

Tidsutviklingen for luftkonsentrasjon i vannet utrykkes i
folge teorien ved:

dC/at = +(C-)/T (2.2)

hvor Ter en tidskonstant:

T = V/(k·A) (2.3)
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her er:

t = tid
G5 lokal likevektskonsentrasjon i vannet ved grense-

flaten til luft (bestemt av Henry's lov)
C = konsentrasjon av oppløst luft i den turbulente

vannmassen
V Volum av vannmassen
A = grenseflateareal
k = diffusjonskonstant (k=D/1 hvor D er gassens dif-

fusjonskoeffisient og 1 er filmtykkelsen)

(C-C)/C5 har vi foran definert som overmetningen (evt. den
lokale overmetningen). Den kan være positiv eller negativ i
lign. 2.2.

Lign. 2.2 uttrykker at konsentrasjonen av oppløst luft i
vannmassen endres asymptotisk henimot likevekt - eller at
overmetningen går asymptotisk mot null - med en hastighet
(C-C)/T, m.a·0. etter en eksponentialfunksjon med tidskon-
stant T. Ofte brukes halveringstiden T4 = 0,7·T i stedet
for tidskonstanten T. Halverin stiden er den tiden det tar
for konsentrasjonsforskjellen eller overmetningen å hal-
veres.

Lign. 2.2 og 2.3 viser hvilke hovedfaktorer som påvirker
oppløsnings- eller avgassingshastigheten i turbulent
strømmende vann:

- (C-C) = drivende konsentras jonsforskjell. Gasstranspor-
ten er proporsjonal med den drivende konsentrasjonsfor-
skjell, dvs. propers jonal med den lokale overmetningen
(positiv eller negativ).

A/V = grenseflateareal i forhold til vannvolumet. Stort
A/V-forhold gir liten Tog rask prosess.

- k = dif fusjonskonstant, som først og fremst er avhengig
av den laminære vannfilmens tykkelse. Høyt turbulensnivå
gir li ten filmtykkelse, dvs. hoy k og rask prosess. k
øker også med temperaturen, f.eks. er k ca. 12% høyere
ved 10PC enn ved 9C0. k ma i praksis bestemmes empirisk.

2.3.4 LUFTTRAN-
SPORT GJENNOM
ULIKE GRENSE-
FLATER

Grenseflaten mellom fri luft og vann kan i praksis innta
tre ulike hovedformer: Den fri luften forekommer omkring
vannet ved stråie- og dråpestrøm, over vannet ved kanal-
og bassengstromming, og i vannet ved boblesuspensjon.

Når lufttransporten går gjennom et fritt horisontalt vann-
speil, er den i prinsippet en reversibel prosess som, med
di verse forbehold, kan beskrives kvant i ta ti vt av to-film-
teorien, hva enten <let gjelder oppløsning eller avgassing
av luft. Nærmere om empiriske verdier for konstantene som
inngår i lign. 2.2 og 2.3 er gitt i kapittel 5 og 8.
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Når diffusjonen skjer inn eller ut av bobler, drå er eller
stråler kan to-film-teorien bare brukes i kvalitativ, ori-
enterende betydning. Felles for disse typer strømning og
grenseflater er at forholdet A/V og turhulensnivået er høyt
slik at diffusjonen skjer svært raskt sammenliknet med i
kanal- eller bassengsituasjonen. Spesielt viktig i kraft-
verksammenheng er oppløsning fra og avgassing til suspen-
derte bobler.

2.3.5 VIRKNING
AV BOBLERS OVER-
FLATESPENNING

2.3.6 OPPLSNING
VIA BOBLER

2.3.7 AVGASSING
VIA BOBLER

Trykket i en luftboble i vann er større enn trykket uten-
for pg·a. overflatespenningen i den krumme grenseflaten.
Dette overtrykket er omvendt proporsjonalt med boblediame-
teren, og det er av betydelig størrelse for små bobler.
Overtrykket er f.eks. 0.3 bar i en boble med diameter
0.01 mm.

Dette overtrykket gjør at den lokale likevektskonsentra-
sjonen (C, i lign. 2.2) oker, slik at s@ bobler kan vere i
likevekt med vann som er betydelig lokalt overmettet.

Siden vannets naturlige metningstilstand er et luftinnhold
som svarer til likevekt i overflaten, altså en lokal under-
metning som er proporsjonal med dybden eller trykket, vil
innblandin av luftbobler fore til op losnin av luft i
vannet. De viktigste faktorene som bidrar til rask oppløs-
ning kan vi se av lign. 2.2 og 2.3: mengde av innblandet
luft og grad av finfordeling av luften (begge disse fak-
torene bidrar til stort grenseflateareal) og dybden eller
trykket (som gir den drivende konsentrasjonsforskjell).

Den nevnte overflatespenning-effekten er årsak til at det
ikke automatisk dannes gassbobler i lokalt overmettet vann.
Ved hoy rad av lokal overmetning (30-100Z) vil det imid-
lertid som regel skje avgassing di rekte ved at det dannes
ørsmå bobler i stor mengde i vannmassene. Dette viser seg
som "blakking" av vannet.

Slik bobledannelse synes å starte i boble-kimer som kan
finnes i mikro-sprekker på faste begrensningsflater eller
på suspenderte faststoff-partikler i vannet. Turbulensni-
vået ser ut til  å  være en viktig forsterkende faktor ved
slik bobledannelse.

Når slik bobleavgassing først skjer, synes den å skje svært
raskt, nærmest som en kjedereaksjon. Boblene forblir oftest
svært små, og holder seg lenge svevende i turbulent strøm-
mende vann.

Boble-avgassing gir vanligvis ikke fullstendi av assing
til atmosfærisk likevekt. Dette henger sammen med at både
vanndypet og boblenes overflatespenning forskyver den
lokale likevekten henimot større luftkonsentrasjon enn
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naturlig atmosfærisk tilstand. Dessuten stiger boblene opp
og forlater vannet før avgassingen er fullført. Den raske
men ufullstendige bobleavgassingen følges derfor av en mere
langvarig fase med avgassing bare gjennom overflaten.

2.4 Måling av overmetning

Innhold i dette
avsnittet:

2.4.1 WEISS-
SATUROMETER

2.+.l Weiss-Saturometer
.2 DSW-Tensionometer
.3 Metningsgrad av oksygen og nitrogen
.4 Måling av overmetning i trykksystem
.5 M&1ing med gasskromatograf
.6 Mleutstyr for lopende overv&king

Det finnes ulike måleprinsipper og flere typer instrument
for å måle overmetning i vann. I det følgende gis en kort
gjennomgang. Forovrig vises til ref. /21/.

Når vannet er overmettet, tilsvarer konsentrasjonen av opp-
opplste gasser likevekt ved et trykk som er storre enn at-
mosfæretrykket, se avsn. 2.2. Med et Weiss-saturometer kan
vi måle hvor stort dette likevektstrykket er i forhold til
det aktuelle lufttrykket. Siden instrumentet blir brukt i
vann, vil også vanndamptrykket ved den aktuelle temperatu-
ren bli målt. Dette finnes det tabeller for. Metningsgraden
for totalgass kan finnes av uttrykket:

Metningsgrad (N+2+Ar) =
overtrykk+ luftrykk - vanndam trykk

lufttrykk - vanndamptr ykk

Instrumentet har et gassgjennomtrengelig membran av sili-
kongummi som slipper gjennom de ulike oppløste gassene
(oksygen og nitrogen) i vannet. Membranet virker omtrent på
samme måten som gjellene på fisk. Trykkmåleren (manomete-
ret) er kalibrert fra fabrikken for bruk i området 100 mm
Hg til 400 mm Hg (skjønnsmessig registrering opptil ca 500
mm Hg). Dette tilsvarer metningsgrad mellom ca 90% og 155
(166%.

Det tar lang tid før likevekten mellom gasstrykket i
slangen og konsentrasjonen av oppløste gasser i vannet
innstiller seg. Vanligvis går det ca15 min før vi kan
gjøre avlesningen. Instrumentet kan bare brukes i overflata
av vannet.
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2.4.2 DSW-
TENSIONOMETER

2.4.3 METNINGS-
GRAD AV OKSYGEN
OG NITROGEN

2.4.4 MALING AV
OVERMETNING I
TRYKKSYSTEM

2.44.5 MALINGER
MED GASSKROMO-
GRAF

Tensionometeret virker på samme måte som Saturometeret, men
trykkmåleren er her elektronisk. Fra sonden blir det sendt
elektriske impulser til en registreringsenhet via en lang
kabel. Her kan det absolutte totaltrykket avleses til nær-
meste 1 mm Hg på en digitalskjerm. Det er derfor mye let-
tere å lese av Tensionometeret enn Saturometeret. I sonden
er det også innebygget en temperaturføler.

Under m&ling kan sonden senkes til @onsket dybde. Ved hoy
overmetning går det 20-30 min før verdien er stabil og av-
lesning kan gjøres. Produsenten oppgir at målingene vanlig-
vis vil ligge innen 2% av gassmetningsgraden.

Måleområdet for trykkmåleren er 0-1430 mm Hg som tilsvarer
metningsgrad mellom O og 188%.

Det er sannsynligvis mulig å måle metningsgrader over 188
ved å skifte ut trykkmåleren. Dette er imidlertid ikke
utprovd.

Mengden av oppløst oksygen i vannet kan måles elektronisk
f.eks. med YSI Model 57 - Oxygenmeter, eller ved titrering
etter Winklermetoden. Dette er kjente vannanalysemetoder.

Metningsgraden av totalgass kan måles med Saturometer eller
Tensionometer. Når vi i tillegg måler oksygeninnholdet, kan
metningsgraden av nitrogen(+ argon) beregnes av uttrykket:

0,7902 x nitrogenmetningsgraden + 0,2095 x
oksygenmetningsgraden= totalgassmetningsgraden

Ved VHL er det utviklet et utstyr for å måle metningsgraden
for vann bl.a. i trykksjakter. Utstyret måler metningsgra-
den for totalgass. En prøve blir tatt ut i en tank under
trykk for å hindre at det skjer avgassing.

Deretter blir prøven avgasset (ved risting) i kontakt med
et bestemt luftvolum. Ved å måle trykk og temperatur i
luftvolumet før og etter avgassing kan metningsgraden for
vannpr&oven finnes.

Utstyret er brukt ved målinger ved Tafjord K4 i mai 1981
med godt resultat. Detaljert beskrivelse av utstyr og
beregning av metningsgrad finnes i ref. /5/.

Bilstad, Lightfoot og Polkowski /1/ har utviklet et måle-
system for samtidig måling av flere oppløste gasser i vann.
Et tynt gassgjennomtrengelig Silastic-ror blir fylt med
helimum og holdt ned i vannet som skal undersøkes en viss
tid (2 min). De ulike oppløste gassene i vannet diffunderer
inn i røret og erstatter en del av heliumet som diffunderer
ut i vannet. Den fortynnede heliumblandingen i Silastic-
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røret blir deretter kjørt gjennom en gasskromatograf som
skiller og måler mengden av de diffunderte gassene.

Det er proporsjonalitet mellom registrert mengde gass i
løpet av måletiden (2 min) og den totale mengden oppløst
gass i vannet. Proporsjonalitetsfaktoren finnes ved
kalibrering.

2.4.6 MALEUTSTYR
FOR LØPENDE OVER-
VAKNING

Ingen av de instrumentene som har gassgjennomtrengelig mem-
braner er særlig godt egnet til løpende overvåkning. Grun-
nen er at det dannes bobler på membranet i vann som er
lokalt overmettet. Boblene hindrer gassgjennomtrengningen.

Ved måling i homogent svakt overmettet vann kan bobledan-
nelsen unngås ved å plassere sonden på dypere vann og/eller
i strømmende vann. Ved senkning av sonden unngås bobledan-
nelsen så lenge vannet er lokalt undermettet. Hvis sonden
f.eks. plasseres på 3 m dyp, kan det måles overmetninger
til i overkant av 30% før det dannes bobler på membranet.
Instrument av tensionometertypen kan tenkes brukt ved slik
lopende overv&kning.

Lopende overv&kning kan gjores indirekte ved & m@le oksy-
genkonsentrasjonen elektronisk, jfr. avsn.  2..3.  Total-
gass-overmetningen er vanligvis omtrent dobbelt så stor som
oksygen-overmetningen. Løpende overvåkning av oksygenkon-
sentrasjonen gjøres bl.a. i kloakkrenseanlegg.

En oksygenmålers funksjon beror i høy grad på regelmessig
tilsyn og kalibrering. I renseanlegg har det vært problemer
pga. forurensningene, og målerne har måttet regjøres ofte.
Dette vil ikke være nødvendig ved målinger i kraftverk.
Vanligvis må målerne kalibreres en til to ganger pr. måned.
Membranet i sonden må byttes to til fire ganger pr. år.
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3. BIOLOGISKE VIRKNINGER AV OVERMETNING

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

3.1.1 ARSAK OG
VIRKNINGER

3.1 Gassblresyke hos fisk
.2 Toleransegrenser hos fisk
.3 Gassbleres yke hos laverestående organismer

Luftovermetning i vann har vist seg å skape problemer for
en rekke vannlevende organismer. Internasjonalt, spesielt i
USA, har det vært drevet en god del forskning på dette.
Hittil er det ikke utført omfattende undersøkelser av virk-
ningen av luftovermetning i Norge. En del undersøkelser er
nå igang i Norge, men det meste av bakgrunnsmaterialet for
dette avsnittet er hentet fra amerikanske undersøkelser.

En egen liste over spesiallitteratur om virkningene av
overmetning er gitt bakerst i rapporten.

3.1 Gassbleresyke hos fisk

3.1.1 Arsak og virkninger
.2 Symptomer hos voksen fisk
.3 Symptomer og virkninger ved ulike livsstadier

Fisk er gjellerespirerende og har således gassveksling med
vann. Hos fisk som oppholder seg i lokalt overmettet vann
(vann som er overmettet i forhold til likevekt med trykket
på det aktuelle dyp), vil det utvikle seg bobledannelser i
blod og vev, såkalt gassblæresyke.

I praksis er det nitrogen som skaper problemer med gass-
bleresyke. Ved fors6k har det vist seg at lokal metnings-
grad for oksygen måtte opp i minst 350% før gassblæresyke
oppstod. Dette var under forutsetning av at lokal met-
ningsgrad av nitrogen ikke oversteg 100%.

Gassblæresyke er reversibel dersom fisken kommer under
vanlig mettede forhold, eller kompenserer ved å gå ned på
stdrre dyp til vann uten lokal overmetning.

Selv om gassblæresyke viser en lang rekke forskjellige
symptomer, er den vanligste dødsårsak oksygenmangel på
grunn av blodpropp (bobler i blodkarene som stopper
blodoml@pet). Fisk som er ddd av gassblaresyken har ofte
sprikende gjellelokk, tilsvarende fisk død av oksygenmangel
i vannet. Gassblæresyke skaper unormale tilstander i hele
organismen ved at forskjellige vev blir skadet, og ved at
kommunikasjonssystemene forstyrres. Dette gir sekundær-
effekter som kan være dødelige selv om gassblæresyke i seg
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selv ikke er det. Blindhet, stress, nedsatt sidelinjefol-
somhet og nekrose (dødt vev) er slike effekter. Fisken blir
svekket og lettere mottakelig for infeksjoner og mer utsatt
for å bli fanget av andre dyr og fugler.

3.1.2 SYMPTOMER
HOS VOKSEN FISK

Felles for mange av de nedenfor beskrevne symptomene er at
de forsvinner forholdsvis raskt etter at fisken er ddd pga.
gassblæresyke:

Utstående øyne skyldes gassansamling i det løse bindevevet
bak &yet, og dermed et @kt trykk. Dette kan fore til blind-
het. Ikke all fisk viser dette symptomet. Lignende symptom
kan også sees ved andre sykdommer: Bakteriell nyresyke,
parasittangrep, stress og traumatiske skader.

Blærer under overhuden opptrer spesielt i vevet mellom fin-
nestrålene på rygg-, gatt- og halefinne, men også på
gjellelokk, hode og i munnhulen. Ved sterk utvikling av
gassblæresyke kan det finnes blærer langs sidelinja og på
kroppen for øvrig. Dette er de mest vanlige forandringer
som sees ved gassbleresyke.

Sm2 punktformige bl@dninger kan oppst& spesielt pa
finnene.

Abnorm adferd er observert på fisk i overmettet vann.
Balanse-forstyrrelser, nedsatt svømmeaktivitet, nedsatt
næringsopptak og redusert respons på eksterne stimuli er
noen av de adferdsmessige forstyrrelsene. Kramper kan vise
seg like for d6den inntrer.

Bobler i blodkarsystemet, og spesielt i gjellenes store
blodkar, er typiske. Videre vil det of te kunne observeres
bobler i blodkar i nyrene (blodranden) og i hjertet.

Blaerer i forskelli e vev som muskler, lever og milt,
gonader, hjerne og fettvev.

Blærer i fordø elsessystemet.

3.1.3 SYMPTOMER Generelt synes rogn å være lite påvirket av gassovermet-
OG VIRKNING VED ning.
ULIKE LIVSSTADIER

Plommesekkyn el påvirkes lett av gassovermetning. Nyklekte
larver er utsatt for at det dannes utenpåliggende bobler
som hever dem til overflaten. Samme effekt har gassan-
samlinger i plommeskken. Hos nyklekt yngel kan gassblærer i
munnhulen skape problemer dersom de er så store at de
hindrer gassvekslingen med vannet. Gassblærer kan også
medføre forstyrrelser i utviklingen av kroppen. Det er
registrert misdannelser i hodets skjelett, brister i plom-
mesekken og denaturering av plommemassen.

Hos yngel kan gassblærer i fordøyelseskanalen, i munnhulen
eller andre steder i kroppen medføre at ind i vide ne mister
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likevekten i vannet. De flyter ofte loddrett i vannet med
hodet eller hale opp, alt etter hvor på/i kroppen mest gass
er samlet. Andre symptomer som ofte finnes på yngelstadiet
er punktformige blodutredelser, borttærede områder på fin-
nene og utstående øyne.

Tegn på gassblæresyke hos voksen fisk er beskrevet ovenfor,
i avsn. 3.1.2.

3.2 Toleransegrenser hos fisk

Innhold i dette
avsnittet:

3.2.1 UTENLANDSKE
FORSK OG ANBE-
FALINGER

3.2.1 Utenlandske forsok og anbefalinger
.2 Norske fors&k og anbefalinger

Dybden er en viktig faktor i bestemmelse av fisks toleran-
se for gassovermetning under naturlige forhold. De fleste
forsøk som er gjort for å finne toleransegrenser hos fisk,
er i grunne (0 - 1 m) akvarier eller kar. For fisk i opp-
drettsanlegg gir dette fyldestgjørende informasjon om tole-
ranse for overmetning, da disse oppholder seg på kjente
dyp, og mangler muligheter for unnvikelse. Men for fisk i
vann og vassdrag er bildet langt mer komplisert og virk-
ningene vil være avhengige av dybdefordelingen hos den
enkelte fiskeart.

Noen forsk er utf@rt for eventuelt & pavise unnvikelses-
adf erd i horisontal og vertikal retning for fisk som blir
utsatt for gassovermettet vann. Resultatene er ikke helt
entydige, men det kan se ut som om det er forskjeller
mellom arter og utviklingstrinn. Noen fiskearter kan kan-
skje oppdage og unnvike overmettet vann, mens andre kanskje
ikke gjør det, eller ikke unnviker selv om de registrerer
overmetningen. Dodelighet p% grunn av overmetning i varmt-
vannsutslipp fra kraftverk indikerer at noen arter enten
ikke er i stand til å oppdage overmetning eller ikke har
aversjon mot overmettet vann. Også her er det ennå for lite
informasjon tilgjengelig til at noen nyttige konklusjoner
kan trekkes.

I litteraturen finner man en viss variasjon i verdier for
nitrogenmetning som er skadelig eller dødelig for fisk,
selv av samme art. Dette har sin grunn i at eksperimentene
er utført under ulike betingelser. Faktorer som her spiller
inn er ulik håndtering av fisken, ulik dybde på forsøkska-
rene, ulik fisketetthet i karene, ulik lengde på forsøket
og ulike temperaturer.

En rekke arter av stillehavslaks er testet i gassovermettet
vann. Det er funnet at toleransen kan variere mellom arter
og livsstadium, men det er også klare fellestrekk hos alle
laksefisker som er undersøkt. Toleransen for gassovermettet
vann synes å bli redusert med økende fiskestørrelse. Ved
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korttidseksponering i gassovermettet vann vil metningsni-
v&er p& 110 - 120% N kunne medfore gassbleresyke og dode-
lighet på fiskeunger og voksen fisk. Ved langtidsekspone-
ring vil man få gassblæresyke og resulterende dødelighet
helt ned til 105I N-metting.

Under naturlige forhold vil også toleransen til en art være
påvirket av adferdsmønstre så som dybdefordeling og
tiltrekking til varmt vann.

I settefiskanlegg har man tatt konsekvensen av dette, og
man søker å holde gassmetningsni vået i vannet så nær 100%
(100Z 02 og 100% N5) som mulig.

I vann og vassdrag som er belastet med gassovermettet vann,
er dette ikke alltid så lett å oppnå, men det burde være et
mål. I 1972 satte man en grense ved 110Z me tning av total-
gass i The United States Environmental Protection Agency
sine Water Quality Criteria. Denne grense har de holdt fast
ved også etter at en bredere vurdering av problemene er
gjort. Noen stater har imidlertid gått videre og satt gren-
sen ved 105% metning av total-gass (f.eks. Oregon).

3.2.2 NORSKE
FORHOLD OG
ANBEFALINGER

Undersøkelser i Norge har ennå ikke kommet så langt at det
er grunnlag for % angi toleransegrenser. Forelopige resul-
tater og det faktum av våre viktigste laksearter biologisk
er nærstående til de amerikanske laksefiskeartene gir grunn
til å regne med at det er lignende toleransegrenser som
gjelder for de fleste av våre fiskearter.

Ved forsøket i Nidelva i juni 1981 ble det satt ut bur med
fisk i ulik avstand fra avløpstunnelen til Rygene kraftverk
og det ble foretatt kontinuerlige målinger av gassovermet-
ning, se ref. /2/. Det ble registrert metningsgrader på mer
enn 150%, og fisken som ble holdt i bur i overflaten døde
raskt med klare symptomer på gassblæresyke. Villfisken syn-
tes ikke å bli påvirket i særlig grad ved det te forsøket.
Dette har sannsynligvis sammenheng med unnvikelsesadferd og
kort eksponeringstid.

I Taf j0rd har det vert registrert fiskedod i et oppdretts-
anlegg for laks og regnbueørret, se ref. /3/. Måling av
overmetning i 1981 viste at det ble registrert gassover-
met tet vann opptil 3 mi 1 utover i fjorden, se ref. /5/. I
Driva ble det i 1981 og 1982 også målt høye metninger. Også
i Driva ble det p&vist fisked0d (burfors&k) med klare tegn
på gassblæresyke, se ref. /8/.

Inntil bedre norske undersøkelser foreligger, bør en i
norske vassdrag og fjorder søke å unngå metninger høyere
enn 105 - 110% N5.
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3.3 Gassbleresyke hos laverestående organismer

De forsøk som er gjort, har vist at toleranse for gass-
overmetning i vann synes å ligge på et noe høyere nivå for
laverestående organismer enn for fisk. Mange av de lavere-
stående organismene er næringsdyr for fisk. Følgelig vil
fisken indirekte bli påvirket dersom næringsorgansimene
blir utsatt for gassblresyke.

I USA er noen amerikanske former for vårfluer, døgnfluer,
steinfluer, stikkemygg og fjærmygg blitt testet i labora-
torier for å påvise effekter av gassovermettede vann. Alle
disse gruppene viste tegn på gassblæresyke, men i varier-
ende grad. Toleransen ved langtidseksponering varierte
mellom 125 og 140% metning.

I de samme amerikanske undersøkelsene ble også en vannlop-
peart og en krepsart testet i overmettet vann. Vannloppene
ble plassert i vann med metningsgrader på 110 - 150.. Ved
alle metningsnivåer over 110% utviklet det seg gassblære-
syke, fra utydelige til store bobler i tarmen og i yngel-
sekken, men skjelden i kroppsvæsken. Dette medførte at
mange av vannloppene fl@t opp til overflaten.

Krepsene ble plassert i vann med metningsgrad på 120 -
150%. Fra metning på 130% og oppover fant man tydelige
symptomer på gassblæresyke. Det dannet seg bobler i
kroppsvæsken, i gjellene og hjertet ved 150Z metning.

Det apne kretslopet hos de organismer det her er snakk om,
kan være årsaken til deres høgere toleranse for gassover-
metning enn fisk. Men selv om dødeligheten er lav ved rela-
tivt moderate overmetningsnivåer, vil det som nevnt kunne
oppstå andre effekter av gassovermettet vann. Bobledannelse
både utenpå og inne i dyret vil kunne heve det til overfla-
ten. Det hydrostatiske trykket vil da avta, og den kompen-
serende effekten likeså. For planktoniske krepsdyr som har
vertikale vandringer i vannmassene, vil det te kunne ha en
skadelig effekt.
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4. TOFASESTRØMNING AV LUFT OG VANN

KRAFTVERKSSYSTEMER

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

4.1.1 VIRKNING
AV KOMPRESJON
OG ABSORBSJON

4.1 Generelt om tofasestromning i kraftverkssystemer
.2 Luft transport i skråsjakter

Den dominerende årsak til dannelse av unaturlig og skadelig
luftovermetning i kraftverksvannveier er at luft absorberes
fra medrevne luftbobler under hoyt trykk, dvs. i en tofase-
strømningssituasjon. Derfor er det avgjørende å ha noen-
lunde oversikt over innblandings- og strømningsprosessene
for luft i vann når man vil forstå dannelsen av overmet-
ning, eller utrede tiltak for å begrense overmetning.
Beskrivelsen i dette kapitlet (spesielt avsn. 4.2) har som
primær hensikt å gi en slik oversikt.

Medrivning og ansamling av luft i kraftverksvannveier kan
også være opphav til skadelige utblåsninger, kapasitets-
reduksjon og andre driftsforstyrrelser. Dette har, i hvert
fall hittil, vært betraktet som de alvorligste luftproble-
mene i forbindelse med kraftverksdrift. Noen samlet over-
sikt over eksisterende kunnskap og erfaring om disse pro-
blemene for norske forhold eksisterer for tiden ikke. Vi
har derfor funnet det hensiktsmessigå gi en slik oversikt,
riktignok svært kortfattet og skjematisk, i dette kapitlet
(avsn. .1).

Mere detaljert behandling av deler av temaet finnes i /1/,
/1, /19/ og /20/.

4.1 Generelt om tofasestrømning

kraftverkssystemer

+.1.1 Virkning av kompres jon og absorbs jon
.2 Luftboblers størrelse og stigehastighet
.3 Primer innblanding av luft
.4 Transport av suspendert luft, boblebaneberegning
.5 Transport av luft under tunneltak
.6 Luftansamling i hoy brekk
.7 Utblåsninger i bekkeinntak
.8 Avlufting gjennom borhull

To viktige forhold virker inn på, og modifiserer alt som
sies i det følgende om strømningsforhold og om mengde-
eller volumandel luft i vannet ved tofasestrømning:
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Kompresjon av luften: Volum av innblandet luft varierer
omvendt proporsjonalt med det absolutte trykk langs
stromningsbanene. P2 10 m dyp er f.eks. volumet halvert i
forhold til medrevet volum i overflaten, på 20 m dyp redu-
sert til 1/3, osv.

Opplosnin av luft: Mengde av innblandet luft i naturlig
mettet vann med høyere trykk enn atmosfæretrykket vil
alltid avta langs en strombane p·g·a. oppl&sning av luft i
vannet. Hvis det f.eks. rives med 10% luft i en bekkesjakt,
kan alt være oppløst når luften kommer ned på 40 m dyp
eller mer, hvis betingelsene for oppløsning ellers er til
stede. (For hver 10 mVS økning av trykket, kan det løses ca
2,5 volum-Z luft, jfr avsn. 2.1.5.)

Disse forholdene påpeker vi og minner om her en gang for
alle, uten å gjenta dem for hver situasjon de er aktuelle.

4.1.2 LUFTBOBLERS
STØRRELSE OG
STIGEHASTIGHET

4.1.3 PRIMER
INNBLANDING
AV LUFT

Luftbobler i vann stiger på grunn av oppdriften. Stigehas-
tigheten oker med boblestrrelsen. N@ viser det seg at ved
boblekollisjoner og -oppdelinger innstiller det seg en
likevekts-boblestørrelse, som i stillestående og moderat
turbulent strømmende vann har diameter d = 5-10 mm. Den
relative stigehastighet er under disse betingelsene nokså
konstant 15-20 cm/sek.

Ved sterk lokal turbulens ser det ut til at det dannes to
størrelses-klasser av bobler; de "normale" 5 10 mm
boblene, samt mikrobobler med diameter mindre enn O, 1 mm.
Luftmengden i mikroboblene er antagelig under l o/oo av
total luftmengde.

Mikroboblene har sterkt redusert, praktisk talt null, sti-
gehastighet.

Det forhold at luftbobler har omtrent samme størrelse og
sigehastighet i stor og liten strømningsskala, gjør at
modellforsøk bare har begrenset anvendelighet og pålitel-
ighet for studium av tofasestrøm i stor skala. Et annet
forhold som gj@r modellfors6k problematisk er luftens
kompresjon.

Innblanding av luftbobler skjer i forbindelse med frispeil-
strømning. Betingelsene for at luft skal bringes ned under
overflaten, er at det enten lokalt er en nedoverrettet has-
tighet, eller at det er vertikale turbulente hastighets-
fluktuasjoner som betydelig oversti er luftboblers sti e-
hastighet.

I kraftverkssammenheng regner vi med at slik primær luft-
innblanding skjer i følgende situasjoner:

a) Overlø og nedst rtnin med fritt fall. Spesielt stor
luftinnpisking foregår i nedslaget der hastighetsener-
gien drepes.
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b) I en åpen kanal med stor helning (sjakt med fri-speil-
strømning) får man luftinnblanding fra overflaten;
vannstrømmen har evne til opptak og vedvarende suspen-
sjon av luftbobler.

c) Overgan en fra frispeilstrømning til fylt tverrsnitt
i skråtunnel eller sjakt.

d) I et noenlunde krafti vannstandsspran (over ang fra
strykende til rolig strømning) i en horisontal eller
slakt hellende åpen kanal.

e) Luftsugende virvel fra et fritt vannspeil i over-
gangen til et trangere fylt strømningstverrsnitt.

f) I nedlop til undervannet fra Peltonturbiner.

Vi går ikke nærmere inn på de ulike mekanismer for primær
luftinnblanding her. Strømningsforhold og luftmedrivning i
bekkes jakter behandles spesielt i avsnitt .2. I det f@lg-
ende gis en oversikt over transportmekanismer for luft som
allerede er blandet inn i vannstrømmen.

4.1.44 TRANSPORT
AV SUSPENDERT
LUFT, BOBLEBANE-
BEREGNING

Den primært innblandede luften vil alltid foreligge som en
suspensjon av luftbobler i vannstrømmen.

Ved små strømningshastigheter, og fravær av makroturbulens
·g.a. vannstandssprang e.l., vil suspenderte bobler stige
mot overflate eller tunneltak.

Et praktisk viktig spørsmål i forbindelse med tunnel- eller
kanalstrømning er hvilken avluftningslengde som skal til
før all (eller hovedmengden av) suspendert luft har forlatt
vannet. En nedre grenseverdi for avluftningslengden kan
finnes ved en enkel beregnin av boblebane fra bunn til
tak/overflate. Vi lar da boblebanen beskrives av de to kom-
ponentene boble-stigehastighet og vannhastighet. Bereg-
ningen utføres enklest grafisk i et vertikalsnitt av vann-
veien. En rimelig verdi for boblestigehastighet ved slik
beregning antas å være 0,1 m/s.

Man må regne med at slik boblebaneberegning kan gi en bety-
delig underestimering av avluftingslengden hvis vannhastig-
heten er særlig over 1,5 - 2 m/s og/eller hvis man i til-
legg til turbulens fra veggruhet har virvler, rotasjon
eller annen grovturbulens pga. forstyrrelser oppstrøms. Det
siste er jo som regel nettopp tilfelle i forbindelse med
denne form for lufttransport.

Er vannhastigheten stor nok, holdes bobler i suspensjon
uendelig langt. Vi regner med at vedvarende suspensjon
skjer ved hastigheter over 4 - 5 m/s i råsprengt strøm-
ningstversnitt.
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4.1.5 TRANSPORT
AV LUFT UNDER
TUNNELTAK

4.1.6 LUFTANSAM-
LING I HYBREKK

4.1.7 UTBLAS-
NINGER I BEKKE-
INNTAK

Ved de vannhastigheter som er normale i kraftverktunneler,
vil medrevet suspendert luft før eller senere samles under
tunneltaket.

Når falltap og tunnelhelning er slik at tr kklinja faller
brattere enn tunnelen, er det klart at all tilgjengelig
luft under tunneltaket transporteres med vannstrømmen.

Forholdene er mere usikre når tr kklinja faller slakere
enn tunnelen. Nylig utforte laboratoriefors6k /16/ indike-
rer at vannhastigheten da må være over 1,0 - 1,5 m/s før
det inntrer noen lufttransport med vannstrømmen. (Dette er
funnet ved helninger i området 1:100 - 1:50.) Den absolutte
størrelse på slik luft transport er foreløpig ukjent, men
antas å være relativt beskjeden.

Luftansamling i tunnel-høytrykk gir frispeil-kanalstrøm-
ning av vannet under luftansamlingen, og mulighet for bety-
delig falltap eller kapasitetsreduksjon. Slike luftansam-
linger kan også medføre fare for skadelig tilbakeblåsning
i inntakene, se neste avsnitt.

Lufttransport med vannstrømmen ut av nedre ende av en slik
luftansamling antar vi som nevnt (avsn. 4.1.5.) kan være
relativt begrenset. 'Hvis det er kontinuerlig tilførsel av
luft - f.eks. fra et hekkeinntak - må man derfor regne med
at en slik luftansamling blir stående kontinuerlig med mak-
simal stdrrelse. Storste utstrekning av en slik luftlomme
er til nermeste dreneringsmulighet - lavbrekk, tverrslag,
el. - nedstroms.

Av erfaring fra en rekke havarerte inntakskonstruksjoner
vet vi at utblåsninger fra sjakter har kraftig virkning.
Dette skyldes at innestengt komprimert luft ekspanderer på
sin vei opp sjakta, og skyter en del av det møtende vannet
foran seg som en prosjektil-sverm. Det er vannet som skytes
tilbake - og ikke lufta i seg selv - som har slik ødelegg-
ende virkning. Vi ser da også at ødeleggelsene er konsen-
trert i "skuddlinja" fra sjakta. Generelt bør man derfor
søke å unngå å legge vitale konstruksjonsdeler i denne
skuddlinja.

Som eksempel vises til ref. /20/ som beskriver feltmålinger
med forsøk på rekonstruksjon av utblåsning i Kobbelvinn-
taket, Skjomen kraftverk.

Store innelukkede luftmengder under trykk i et kraftverks-
system vil alltid innebære fare for eksplosjonsartede ut-
bl&sninger, og b@or sokes unngatt. Bekkeinntakene er hoved-
leverandoren av luft til slike mulige ansamlinger. Hoybrekk
er ett typisk ansamlingssted, men det fins også andre
typiske ansamlingssituasjoner, definert av geometri og
driftssituasjon, som vi ikke går nærmere inn på her.
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4.1.8 AVLUFTING
GJENNOM BOREHULL

Innhold i dette
avsnitt:

4.2.1 OVERSIKT

Dimensjonering og arrangement av borhull for avlufting av
høybrekk eller andre mulige luftansamlings-steder er rela-
tivt komplisert. Vi vil her bare nevne - uten å gå nærmere
inn på - en del forhold som det må tas hensyn til: luftens
kompressibilitet, medrivning av vann i luftstrømmen, faren
for gjen-ising, periodisk vannplugging av hullet, påkjenn-
inger i evt. rørbend på toppen av hullet osv.

4.2

+.2.1
.2
.3
.l
.s
.6
.7
.8

Lufttransport skråsjakter

Oversikt
Utforming av sjaktinnløpet
Strømning i frispeilsonen
Lufttransport i frispeilsonen
Overgangssonen
Boblesonen
Grensehastighet for naturlig avlufting
Lufttransportkapasitet i fylt sjakttverrsnitt

Det er hekkeinntak i bratte skråsjakter som volder de
største problemer med luftmedrivning og dannelse av over-
metning ved kraftverk. I dette avsnittet behandles tofase-
strømning av vann og medrevet fri luft i slike inntak.
Dette avsnittet er grunnlaget for beskrivelsen av hvordan
overmetning dannes, avsn. 5.1, g for tiltakene mot over-
metning ved slike inntak, kap. 6.

(I ref. /1/ og /4/ er en del av stoffet mere detaljert be-
handlet og diskutert. Den amerikanske ref. /4/ har et av-
snitt kalt "Flow Having a Hydraulic jump That Fills the
Conduit". Dette er for så vidt meget relevant for vårt
tema, men formler og diagrammer i avsnittet ser ut til å gi
helt urimelige tallverdier. Vi fraråder derfor bruk av
anvisningene i nevnte avsnitt i ref. /4/.)

Et vanlig norsk hekkeinntak består av en inntakskonstruk-
sjon i elveleiet og skråsjakt ned til nivå med driftstun-
nelen. Fra inntakskonstruksjonen styrter vannet som fri-
speil-strøm ned gjennom sjakta til et nivå som bestemmes av
trykklinja i systemet. Her fylles sjakta. (Trykklinjas
beliggenhet bestemmes av magasinnivå(er) og falltap i den
fylte delen av vannveisystemet.) I overgangen til fylt
tverrsnitt rives det luft med vannstrømmen ned i den fylte
delen av sjakta. Dette strømningsmønster, ter illustrert i
fig. .1.
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LUFT FRA FRISPEILSONEN

LUFT SOM RIVES MED I VANNSTANDS-
SPRANGET

RETURSTROM AV LUFT UNDER TAKET

LUFTTRANSPORT UNDER
TAKET MED VANNSTRØM-
MEN

Fig. +.1. Strom-
ningsmonster i
skråsjakter.

1 oF »

Den delen av sonen med fylt tverrsnitt hvor det finnes
luftbobler innblandet i vannstrømmen, kalles boblesonen.
Boblesonens utstrekning er ned til et punkt hvor all med-
revet luft har samlet seg under taket.

Det skjer luftinnblanding i vannet både i frispeilsonen og
i det lukkede vannstandsspranget i overgangen til fylt
tverrsnitt. Under taket i den fylte delen av sjakta går det
en returstrøm av luft. En del av den lufta som samler seg
under taket kan også følge med vannstrømmen videre nedover
gjennom sjakta, og inn i tunnelsystemet.

I litteraturen (se f.eks. /1/) finnes referert en del for-
søksresultater vedrørende strømningsstasjon og lufttran-
sport i slike sjakter. Dette materialet er uoversiktlig og
lite enhetlig og det må benyttes med varsomhet. Mestparten
skriver seg fra forsøk i liten skala og med glattveggede
sjakter.

Beskrivelsen i det fdolgende av stromnings- og lufttran-
sportfenomener i skråsjakter er forenklet i forhold til de
modeller man finner i annen litteratur. De anbefalinger og
regler for overslagsberegning vi gir, er dels basert på
nevnte litteratur, dels basert på VHLs egene arbeider og
oppdragserfaring på området.

4.2.2 UTFORMING
AV SJAKTINNLPET

Utforming av innlopspartiet verst i sjakta er svart viktig.
En hydraulisk dårlig utforming av innløpet til sjakta gir
irregulære strømningsforhold og dermed unødvendig stor
luftmedrivning lenger nede i sjakta.

Spesielt ugunstig er det om tverrsnittet fylles i sjaktinn-
løpet mens det går frispeilstrømning lengre nede. Det gir
redusert kapasitet, kraftig økt luftmedrivning, pulserende
strømning og fare for skadelige tilbakeblåsninger.



- 32 -

Prinsippielt bør vannet gis en definert aksellerasjon fra
inntaksbasseng eller styrtgrop over en terskel, i en ret-
ning som samsvarer med sjakt-aksen. Videre er det avgjør-
ende med tak-klaring øverst i sjakta slik at det er plass
til aksellerasjonssone og luftstrøm.

Utforming av sjaktinnlp bor baseres pa modellforsok. Det
kan være snakk om standardløsninger funnet ved generelt
anlagte forsøk, eller spesial-løsninger basert på individu-
elle fors6k. N&r det gjelder standardldsninger vises til
/19/. Ref. /19/ er imidlertid en del år gammel og represen-
terer ikke dagens viten på alle punkter.

I det følgende forutsetter vi at sjaktinnløpet er hydrau-
lisk optimalt utformet.

4.2.3 STRMNING
I FRISPEILSONEN

4.2.4 LUFTTRAN-
SPORTI FRI-
SPEILSONEN

I frispeilsonen øverst i sjakta har man aksellerert kanal-
strømning. Hastigheten Øker og vanndybden avtar asymptotisk
henimot en grensesituasjon hvor falltapsgradienten er lik
sjakthelningen. Denne grensesituasjonen kalles "normal-
stromning". Stromningsbildet øverst i sjakta avhenger av
vannforing, innlopsgeometri, sjakttverrsnitt, sjakthelning
og ruhet.

Vannspeilprofilet kan beregnes omtrentlig ved skrittvis
grafisk integrasjon, men den sikreste måte å bestemme
strømningen øverst i sjakta, spesielt når det gjelder inn-
virkning av innlopsgeometrien, er modellforsok.

Et grovt estimat av vannspeilprofilet kan gjøres ved en
skjønnsmessig opptegning i snitt. Man tar da utgangspunkt i
teoretisk overlopshoyde over innlpsterskel samt normal-
dybden (dybde for normalstrømning) nede i sjakta. Lengden
av aksellerasjonssonen kan antas størrelsesorden 20-50
ganger normaldybden.

Et stykke nede i frispeilsonen får man begynnende innbland-
ing av luftbobler i de øvre vannlag. Det er virvlene i det
turbulente grensesjikt fra bunn og vegger som slår opp
gjennom overflaten og river luft ned under vannflaten.
Luftinnblandingen øker både i mengde og dybde nedover
sjakta, og nærmer seg en asymptotisk grenseverdi, analogt
men ikke parallellt med vannhastigheten.

Selv med betydelig luftinnblanding forblir vannhastigheten
nær den samme som man kan finne ved teoretisk beregning
eller ved modellforsk uten luft. Dvs. at vanndybden doker
med et forhold som tilsvarer luftinnblandingen, sammen-
liknet med luftfri strømning.

Vi har noenlunde pålitelige og fullstendige forsøksdata for
luftinnhold i frispeilsonen bare for sirkulære, relativt
glatte rør. Dvs at luftinnholdet kan beregnes med bra på-
litelighet for borede sjakter (forutsatt gode innløpsfor-
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hold). For råsprengte sjakter er grunnlaget for & bes temme
luftinnhold svakere.

Den strømningslengde som skal til før det oppnås nær fullt
utviklet luftinnhold er for borede sjakter 100-200 ganger
normaldybden og for råsprengte sjakter 50-100 ganger nor-
maldybden. Fullt utviklet luftinnhold er i området 10-40
volum-%.

4.2.5 OVERGANGS-
SONEN

Hastighetsenergien i frispeilssonen omsettes via et lukket
vannstandssprang til virvler og turbulens over en viss
lengde øverst i sonen med fylt tverrsnitt. Denne lengden
kaller vi overgangssonen. På slutten av overgangssonen er
hastighetsprofilet over tverrsnittet noenlunde jevnt. I
fig. .2er dette vist skjematisk. Lengden av overgangsso-
nen kan beregnes overslagsmessig ved å anta en retarda-
s jonsstr&le med utvidelsesvinkel s 9  (tga 1:15) i for-
lengelse av frispeilstrømmen •

. ,_,z\. _____!RYKKLIN--  _

•  j#s; a - °  (tg a· 1 -15 )

e

v= 0,1m/s

Fig. .2. Over-
gangssone og
boblesone,
skjematisk.

De lukkede vannstandsspranget pisker luft inn i vannstrøm-
men. Medrivningen øker med hastigheten til vannstrømmen
foran spranget. Som et grovt mål for størrelsen av luft-
medri vningen i vannstandsspranget, kan en anta 5 10
volum-% luft for råsprengte sjakter og 10 - 15 volum-Z luft
for fullprofilborte sjakter.

Summen av luft i frispeilstrømmen og det som rives med i
vannstandsspranget kaller vi primært medrevet luft, eller
innblandings-kapasitet. Det avhenger av lufttransport-
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kapasiteten i sonen med fylt tverrsnitt lenger nede, hvor
mye av den primært medrevne luft som transporteres videre
inn i tunnelsystemet (se avsn. .2.8). Den luftmengde som
ikke transporteres videre, returnerer under sjakt-hengen,
enten som en jevn strøm, eller som pulserende tilbakeblås-
ninger (se fig. .1).

4.2.6 BOBLESONEN

4.2.7 GRENSEHAS-
TIGHET FOR NATUR-
LIG AVLUFTING

I overgangssonen spres den primært medrevne lufta over hele
tverrsnittet. Etterhvert som virvling og turbulens avtar
ned gjennom sjakta vil luftboblenes naturlige stigehastig-
het begynne å gjøre seg gjeldende, og den med revne lufta
vil et ter hvert samle seg under sjakt-taket. Boblesonen
strekker seg ned til et punkt hvor hovedmengden av luft
(evt. med unntak av mikrobobler) har samlet seg under
taket.

Boblesonens lengde for ei gitt sjakt øker med vannføringen
og vil ved vannføringer over en v.iss verdi være uendelig
lang.

Overslagsmessig kan lengden av boblesonen finnes som illu-
strert på fig. 4.2: Man antar at det helt ned til slutten
av overgangssonen finnes luftbobler fordelt over hele
tverrsnittet, men at alle bobler deretter stiger vertikalt
med en relativ hastighet på 0,1 m/s i forhold til vannets
middelhastighet.

Boblene som stiger til taket samler seg til større blærer
og lommer. Vannhastigheten er også mindre i grensesjiktet
under taket enn ute i strømmen. Begge disse forhold gjør at
lufta under taket har større oppdriftskraft i forhold til
medrivningskraften enn luftboblene ute i vannstrømmen.
Lufta under taket har derfor betydelig større relativ has-
tighet mot strømmen enn i luftboblene ute i vannstrømmen.
Avhengig av vannhastigheten i fylt tversnitt, vil derfor
alt, noe eller intet av lufta under taket returnere oppover
gjennom boblesonen og vannstandsspranget.

Opp til en viss grensevannførin vil all luft fra bobleso-
nen som samler seg under taket, returnere. I en 45° sjakt
regner vi med at denne grensen er ved hastighet i fylt
tverrsnitt lik ca 0.6 m/s. Denne hastigheten kaller vi
grensehastighet for naturlig avlufting·

I en vertikal sjakt er grensehastigheten for naturlig
avlufting lik stigehastigheten for luftbobler, 0,15 - 0,2
m/s.

Betingelsene for fullstendig avlufting i en bratt skråsjakt
er derfor: Hastigheten i fylt tversnitt  må  være mindre enn
grensehastigheten for naturlig avlufting, og lengden av den
fylte del av sjakta må være større enn lengden av bobleso-
nen,
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4.2.8 LUFTTRAN-
SPORTKAPASITET I
FYLT SJAKTTVERR-
SNITT

Når vannhastigheten er mindre enn den nevnte grensehastig-
heten, er lufttransportkapasiteten i fylt sjakttverrsnitt
lik null. Med okende vannf@ring oker lufttransportkapasi-
teten i fylt tversnitt, men vi kan ikke se at det finnes
grunnlag for å bestemme denne kvantitativt. Vi tror, med
sttte i utforte m&linger, man grovt kan regne med at for
vannhastigheter (i fylt tversnitt) over ca 3 - 4 m/s er
transportkapasiteten større enn innblandingskapasiteten (se
avsn. 4. 2. 5) slik at all primært innblandet luft da rives
med nedover.
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5. OVERMETNING KRAFTVERKSSYSTEMER

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

5.1 Dannelse av overmetning
• 2 Avluf tning
.3 Fortynning

I dette kapitlet presenteres kunnskapsgrunnlaget for hvor-
dan overmetning oppstår og for avluftnings- og fortynnings-
prosessene som påvirker allerede oppstått overmetning i
kraftverkssystemer.

Vi bygger fremstillingen på det som er sagt foran om grunn-
leggende fysisk-kjemiske forhold (kapittel 2), tofasestrøm-
ning i kraftverkssystemer (kapittel 4) og på målinger av
overmetning ved kraftverk. Det er utfort m&linger av over-
metning ved kraftverkene Tafjord K /5/, Rygene /6/ og /2/,
Skjomen /23/ og i Mo i Rana /24/. Se også /1/. Målingene
ved de to sistnevnte anlegg ble utført som ledd i arbeidet
med denne rapporten. Målingene i Skjomen gjaldt avluftings-
forholdene 1 avldpet fra Pelton-turbiner, og m&linger i Mo
i Rana gjaldt virkning av luftboble-anlegg.

Dette kunnskapsgrunnlaget anvendes i de følgende kapitler
(6 - 12) til å utrede tiltak for å hindre dannelse av over-
metning og tiltak for å fjerne eller redusere allerede opp-
stått overmetning.

Alt må sees i relasjon til toleransegrenser for biologiske
skadevirkninger som er behandlet i kapittel 3. Andre ska-
devirkninger enn biologiske er ikke kjent.

5.1 Dannelse av overmetning

5.1.1 Skr&sjakter, ovre grenseverdi for overmetning
.2 Skråsjakter, målte verdier av overmetning
.3 Skråsjakter, estimering av overmetning
• Andre kilder til overmetning

Det er bekkeinntak i bratte skråsjakter som er hovedkilden
til dannelse av overmetning i kraftverkssystemer. I slike
sjakter rives det med store mengder finfordelt luft under
høyt trykk, og det kan lett oppstå overmetning på flere
hundre prosent. Andre kilder til overmetning gir  i  de
fleste tilfeller overmetningsverdier på bare noen få pro-
sent eller noen få IO-talls prosent.
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5.1.1 SKRASJAKTER,
ØVRE GENSEVERDI
FOR OVERMETNING

Kunnskapsgrunnlaget er nokså usikkert både når det gjelder
medrevet luftmengde i skråsjakter og når det gjelder opp-
løsningsprosessen for bobler under trykk (kap. 2 og 4
foran). Målte verdier for overmetning fra skråsjakter er
også få og usikre. Det er derfor ikke mulig å forutsi eller
beregne med særlig grad av nøyaktighet den overmetning som
dannes i ei skråsjakt.

'Det kan imidlertid beregnes eller anslås en øvre grense for
resulterende overmetning. Ett av følgende to forhold vil
nemlig alltid være begrensende:

a) Medrevet luftmen de: Hvis all medrevet luft oppløses
(kfr. avsn. .2.5 - 8) vil det dannes ca. 100l over-
metning for hver 2,5 volum-l med revet luftmengde.

b) Trykket nederst i boblesonen: Hvis det foregår
fullstendig oppløsning til lokal likevekt nederst i
boblesonen, får man ca. 100Z overmetning for hver 10 m
vanntrykk på dette stedet.

I et gitt tilfelle er den laveste av disse to verdier den
øvre mulige grense for resulterende overmetning fra inn-
taket.

Som of test vil trykket nederst i boblesonen være begren-
sende. Det vil si at det rives med mere luft enn det som
maksimalt kan oppløses ved det eksisterende trykk i boble-
sonen.

5.1.2 SKRASJAKTER,Det er utfort m&linger av overmetning pa grunn av luftmed-
MALTE VERDIER AV rivning i 450 - 60° sjakter ved anleggene Tafjord K % /5/,
OVERMETNING Rygene /2/ og /6/, og Sk jomen /23/. Se også /1/.

I al le tre tilfeller finner vi at
sonen har vært den begrensende
(Storrelse p@ luftmedrivningen og
er beregnet eller anslått etter
foran.)

trykket nederst i boble-
faktor for overmetning.

utstrekning av boblesonen
anvisningene i avsn. .2

I Tafjord regner vi med at boblesonen strakk seg forbi
sjakt-fot og noe innover i tunnelen på 50 - 60 m vanntrykk.
Overmetningen ble målt (riktignok noe usikkert og indi-
rekte) til 500 - 600, dvs. nær den øvre grenseverdi pga.
trykket.

I Sk jomen og Rygene var anslått trykk i sjakt-fot i området
10 - 30 mVS. I begge tilfellene regner vi med at boblesonen
har strukket seg til sjakt-fot og noe innover i tunnel.
Overmetningen var omkring halvparten av trykkgrenseverdien
ved begge målinger.

I Tafjord fortsetter sjakta i en 2 ,8 km lang tunnel, der
vannhastigheten var omkring 1,5 m/s under målingene. Ytre
ende av tunnelen ligger ca. 20 m dypere enn sjaktfoten. Ved
Rygene og Skjomen var vannhastigheten i tunnel nedstrøms
sjakta mindre enn 0,5 m/s.
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Ved den relativt høye hastigheten i Tafjord-tunnelen antar
vi at det foregikk en del bobletransport av luft under
hengen utover i hele tunnelen, og at det har skjedd en del
oppl@sning av luft ogs@ her (kfr. avsn. 5.1.+, pkt. b
nedenfor). Ved Rygene og Skjomen antar vi at slik boble-
transport har vært minimal eller null. Dette antar vi er
forklaringen på den forskjell i målt overmetning i forhold
til trykkgrenseverdien mellom Skjomen og Rygene på den ene
side og Tafjord på den andre.

5.1.3 SKRASJAKTER,
ESTIMERING AV
OVERMETNING

5.1. ANDRE
KILDER TIL
OVERMETNING

Med støtte i de refererte målinger vil vi konkludere med
følgende forslag til fremgangsmåte for estimering av re-
sulterende overmetning pga. luftmedrivning i bratte bekke-
sjakter:

- For gitt vannføring, geometrisk utforming og beliggenhet
av trykklinja bestemmes vannhastighet i fylt tverrsnitt
og lengde av overgangssonen (avsn. .2.5).

- Boblesonens lengde og beliggenhet av dens nedre ende
bestemmes (avsn. .2.6).

Trykket nederst i boblesonen og likevektsmetni.ng ved
dette trykket bestemmes.

Resulterende overmetning anslås i området 0,5 1,0
ganger den overmetning som svarer til lokal likevekt
nederst i boblesonen, med støtte i de forhold som er
nevnt vedr. Taf jord, Rygene og Skjomen i avsnitt 5.1.2.

- Det kontrolleres overslagmessig (avsn. .2.l - 5) at
med revet luftmengde (innblandingskapasiteten) er til-
strekkelig til 8 gi en slik overmetning. Hvis dette ikke
er tilfelle, anslåes resulterende overmetning ut fra at
all medrevet luft oppløses.

Andre mulige kilder til overmetning ved vannkraftverk er
f6lgende:

a)

b)

Vannstandssprang
I et noenlunde kraftig åpent vannstandssprang skjer en
viss, kortvarig luftinnblanding under moderat trykk.
Resulterende overmetning er antagelig svært liten.
Målinger er ikke kjent.

Lufttransport under tunnelhen
Ved kontinuerlig transport av luft under hengen i
lange hØytrykkstunneler, regner vi med at det kan skje
oppløsning som gir merkbar overmetning. Det finnes
ikke grunnlag for å anslå størrelse av slik oppløs-
ning.

c) Luft lommer i hoybrekk
Absorbsjon fra stasjonære luftlommer i tunnelhøybrekk
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gir neppe merkbar overmetning, selv ved hdyt trykk.
(Det samme gjelder luftpute-svingekammer.)

d) Fossefall
Fossefall ned i dype kulper kan i spesielle tilfeller
gi så stor luftmedrivning og luftabsorbsjon at man får
skadelig høy overmetning i elva nedstrøms. Dette feno-
menet er spesielt kjent fra Columbia River, se ref. i
/2/. Det ble også registrert ved målingene i Rygene,
/2/ og /6/.

e) Normale Pelton-turbiner
Avløpet fra en Pelton-turbin pisker inn luft i under-
vannet og gir opphav til en viss overmetning. Målinger
i Sk jomen  1982 /23/  tyder på at resulterende overmet-
ning er i området 5 - 10% ved Pelton-turbiner som har
atmosferetrykk i avl@opskammeret. Se ogs% avsn. 5.2.

Selv om det området vi oppgir for generert overmetning
nominelt overlapper fare-området for skade på fisk
(avsn. 3.2) regner vi med at avlopet fra normale
Pelton-turbiner i praksis er ufarlig for fisk.
Trykkompenserende virkning, avluftning og fortynning
vil tilsammen i alle praktisk forekommende tilfeller
bringe den lokale overmetning i fiskens miljø under
faregrensen.

f) Dykkede Pelton-turbiner
Pelton-turbiner med overtrykk i avlopskammeret gir
betydelig overmetning i avl@pet. Fors@k i liten m@le-
stokk har gitt overmetning på 50 - 60% av det som
tilsvarer lokal likevekt med trykket i avlopskammeret,
se ref. 1 /1/.

g) Bobleanlegg
Luftbobleanlegg er aktuelt som tiltak mot overmetning,
enten for fortynning av overmettet avløpsvann (se
avsn. 9.2) eller som lokal barriere rundt et oppdrett-
sanlegg (se avsn. 10.1). Virkningen er i begge til-
feller avhengig av at ikke bobleanlegget selv produ-
serer overmettet vann. Dette hadde vi i utgangspunktet
ikke sikkert kjennskap til. Derfor ble det utført
målinger på bobleanlegget i Mo i Rana for å studere
dette forholdet nærmere, se ref. /2/. (Bobleanlegget
i Mo i Rana blander saltvann fra fjord-dypet opp i
avløpsvannet fra kraftverketi den hensikt å hindre
isdannelse i fjorden.) Målingene viste at resulterende
overmetning er bare et par prosent, altså ubetydelig.

h) Oppvarming
Oppvarming av naturlig mettet vann gir overmetning
uten at det opplses mer luft. En temperaturokning p%
C gir ca 10Z okt metningsgrad, kfr. avsn. 2.2.4.

Soloppvarming kan derfor gi merkbar økning av met-
ningsgraden lokalt i overflatelaget i en resipient.
Likeledes vil (oppvarmet) kjølevann fra kraftstasjoner
være overmettet eller ha økt metningsgrad. Det siste
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er spesielt å merke seg ved bruk av slikt vann i
oppdrettsanlegg for fisk, kfr. kap. 12.

5.2 Avlufting

Innhold i dette 5.2.1 Avlutting i Pelton-turbiner
avsnittet: .2 Avlufting i Francis-turbiner

.3 Avlufting i avløpstunnel eller -kanal

.l+ Målinger av avlufting i turbin og avlpstunnel

.sAvlufting i elv

.6 Avlufting i inns jer og magasiner

.7 Avlufting i fjorder

Når vann passerer en turbin, faller trykket. Hvis vannet er
overmettet, blir en del av den oppløste lufta utskilt om-
trent som når man åpner en ristet brusflaske, jfr. avsn.
2.3.7. Grenseverdien for avlufting bestemmes av det midlere
trykket som vann-luft-blandingen utsettes for. Med gren-
severdi mener vi den likevektsmetningen som vannet avluftes
henimot (jfr. avsn. 2.3.3).

5.2.1 AVLUFTING I I anlegg med fristråleturbiner blir overmetningen redusert
PELTON-TURBINER ved avgassing via bobler i strålene og i nedfallet fra hju-

let (noe kanskje også ved avgassing fra vanndråper i luft).
Grenseverdien for avlufting er lokal likevekt med trykket i
turbinens avlopskammer.

Målinger ved Sk jomen Kraftstas jon viste at avluftingen i
en Pelton-turbin er tilnærmet fullstendi i forhold til
lufttrykket  i  avl et /23/. I vanlige Pelton-anlegg er
trykket 1 bar· og vannet avluftes til 100% metningsgrad.

Imidlertid rives betydelige luftmengder med vannet i ned-
løpet fra turbinene og det dannes 5 - 10% overmetning i
avlopstunnelen, jfr. avsn. 5.1./+.

I Pelton-anlegg som har avløp til magasin med stor reguler-
ingshøyde, brukes enkelte steder overtrykk i avløpskammeret
(dykket Pelton-turbin). Ved høye vannstander i magasinet
presses vannspeilet under turbinen ned ved hjelp av trykk-
luft. Ved slike anlegg får man avlufting til likevekt med
det aktuelle mottrykket, eller dykkingen, som på det meste
kan vere 10 - 20 m. Dvs. at avløpsvannet blir betydelig
overmettet.

Siden medrivningen av luft i en dykket Pelton-turbin fore-
går under et høyere trykk en 1 bar, blir avløpsvannet også
betydelig overmettet selv om vannet i tillopssystemet til
kraftverket ikke er overmettet, jfr. avsn. 5.1.4 pkt. e.
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5.2.2 AVLUFTING I Beskrivelsen i dette og i neste avsnitt er først og fremst
FRANCIS-TURBINER basert på målinger ved Tafjord K4, se avsn. 5.2.4.

Trykkforløpet gjennom sugerøret i en Francis-turbin ser ut
til å være viktig både for den lokale avluftingen i suger-
ret og for den videre avluftingen i avløpstunnel eller
-kanal.

TURBIN

re :r.,.,.,,_·:_,;•..,

oei%%
'.' t s, " +'

Fig. 5.1. Snitt
gjennom Francis-
turbin.

Fig. 5.2. Trykk-
tid-forløp i sen-
terlinje i suge-
røret ved Tafjord
K4 ved to ulike
vannføringer.

Grenseverdien for avlufting av vannet er lokal like-
vektsmetning ved det trykk som hersker på ethvert sted i
sugerøret.

Trykket i et gitt sted i sugerøret (se fig. 5.1) er lik
stedshøyden i forhold til vann-nivået ved sugerrsutlpet,
minus hastighetshøyden i det aktuelle tverrsnittet (pluss
falltap). Det laveste trykket finner vi øverst i sugerøret,
like under løpehjulet. Trykket der er gjerne under atmos-
færetrykk ved full last på turbinen. Nedover i sugerrsko-
nusen øker trykket til betydelig over atmosfæretrykk, og
holder seg ca. på det nivå ut til sugerørsutløpet.

I fig. 5.2. er som eksempel vist trykk-tid-forløp for vann
som strmmer gjennom sugerret ved Taf jord K.
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Det er den lokale overmetningen på ethvert sted i sugerøret
som driver avluftingen, jfr. avsn. 2.3.3. Jo større den
lokale overmetningen er, jo raskere avluftes vannet.

Ved små o moderate overmetninger ligger derfor forholdene
til rette for avgassing bare i øverste del av sugerøret.
Vannet strømmer gjennom dette avgassingsområdet i løpet av
omtrent ½ sek. Målinger (kfr. avsn. 5.2.4 nedenfor) viser
at avgassingen likevel er betydelig fordi den drivende kon-
sentrasjonsforskjellen øverst i sugerøret er stor. Etter at
avgassingsområdet er passert, vil noe av den frigjorte
lufta løses i vannet igjen fordi vannet er undermettet i
forhold til trykket i den siste delen av sugerøret (se fig.
5.3 i avsn. 5.2.4).

Ved store overmetninger kan avluftingen skje over en lengre
del av sugerøret fordi området med lokal overmetning er
lengre. Den kraftige turbulensen skaper gunstige vilkår for
avlufting i hele sugerøret.
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Når overmetningen i trykksjakta er flere hundre prosent,
skjer det avluf ting i hele sugerøret, men det oppnås ikke
avlufting til likevekt med trykket i senterlinja i
suger&rsutlopet.

5.2.3 AVLUFTING
I AVLØPSTUNNEL
ELLER KANAL

Beskrivelsen i dette avsnittet gjelder avløpstunneler for
Francis-anlegg

I boblesonen eller blakkingssonen umiddelbart etter suge-
rorsutlopet har man fortsatt hoy turbulens, og luftboblene
som er dannet i sugerøret, virker gunstig for videre av-
gassing fordi de utgjør en stor kontaktflate mellom luft og
vann.

I en horisontal avløpstunnel er grenseverdien for bobleav-
lufting lik lokal likevektsmetning i middeldypet. Hvis mid-
deldypet f.eks. er 4 m, vil grenseverdien for avluftingen
være 40% overmetning (140% metningsgrad).

Hvor langt henimot likevektsmetning avluftningen går, av-
henger særlig av oppholdstiden (lengden av boblesonen) og
turbulensen (tverrsnittsarealet av tunnelen i forhold til
vannforingen). Hvis turbulensen er kraftig, holdes boblene
lenge i vannet og avluftinga går langt henimot grensever-
dien. Hvis turbulensen er liten, forlater boblene vannet
fort og bobleavluftingen stopper opp lenge før grensever-
dien er nadd. Det optimale mht. avlufting er at boblesonen
er like lang som avl@pstunnelen.

Når vannet er lokalt undermettet i forhold til trykket i
middeldyp og vannet inneholder bobler, vil overmetningen
øke utover i tunnelen fordi det løses opp luft fra boblene.
En dyp avløpstunnel er m.a.o. lite gunstig når det gjelder
å redusere overmetning i avløpet. Spesielt gjelder dette
ved små og moderate overmetninger i tilløpssystemet til
kraftverket.

Hvis omrøringen av vannet i tunnelen ikke er fullstendig,
vil vannet som følger taket i tunnelen bli bedre avluftet
enn vannet som følger bunnen. Ved Tafjord K4 er det f.eks.
registrert  10  forskjell i metningsgraden mel lom tak og
bunn ved utlopet av avlpstunnelen.

Den store kontaktflata mellom luft og vann som boble-
overf lat ene utgjør, blir borte når boble sonen tar slutt.
Avluftingen deretter skjer bare gjennom overflaten, og er
lite effektiv sammenlignet med bobleavgassing. Prosessen
foregar som i naturlige elver, jfr. avsn. 5.2.5.

I en avløpskanal er det midlere trykket i vannet vanligvis
lavt. Hvis det er bobler i vannet i kanalen, blir avluf-
tingen effektiv. Ved f.eks. Taf jord K4, strakte blakkings-
sonen seg flere hundre meter utover i sjøen i flomperioden
i mai 1981. Avluftingen i kanalen tilsvarte en
overmetningsreduksjon på ca. 10% pr. 100 m kanal ved rundt
80Z overmetning /5/.
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I avsn. 8.2 kommer vi tilbake til grunn frispeils avlops-
tunnel som et tiltak for å forbedre avluftingen.

5.2.4 MALINGER AV
AVLUFTING I TUR-
BIN OG AVLPS-
TUNNEL

Fig. 5.3. Avluft-
ing i avløpstunnel
fra Tafjord K4 ved
4 ulike overmet-
ningsgraderi til-
løpet (skisse-
messig).

Det er utført en rekke målinger av overmetning i avløpssys-
temet ved TafjordK. Se /5/ og /15/. Beskrivelsen av av-
luftingsprosessen i sugerør og avløpstunnel i de to fore-
gående avsnittene er basert på disse målingene.

Målingene er for det meste utført i overflatevannet i utlø-
pet av avløpstunnelen. På grunn av måletekniske problem er
det gjort relativt få målinger i trykksjakta, ved utløpet
av sugerøret og nede i vannmassene. Det er derfor vanskelig
å gi noen eksakt vurdering av avluf tingen i sugerøret og
avløpstunnelen. Spesielt gjelder dette ved høy overmetning.
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I fig. 5.3 er skissemessig vist hvordan vi regner med at
avluftingen foregikk, ved 4 ulike overmetningsgrader i
trykksjakta. Vi tolker og forklarer de viste forløpene på
følgende måte:

- Mesteparten av avluftingen skjer øverst i sugerøret når
metningsgraden i trykksjakta er under ca. 200% (100%
overmetning).

Når metningsgraden i trykksjakta er under ca. 160%, går
avluftingen i sugerøret så langt at metningsgraden kommer
under likevektsmetningen i middeldyp av tunnelen. Metn-
ingsgraden minker m.a.o. med ca. 20% i sugerøret under
slike forhold.
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- Når metningsgraden i trykksjakta er over 200%, vil ikke
avluftingen i sugerøret være så sterk at den kommer under
likevektsmetningen i avløpstunnelen. Det vil da også
foregi avgassing i avlopstunnelen.

- Når metningsgraden i trykksjakta var over 350%, var ikke
den samlede avluftingen i sugerør og avløpstunnel så sterk
at metningsgraden ved ut løpet av den ca. 300 lange tun-
nelen kom under 188%.

- M&lingene ved hoy overmetning indikerer at differensen
mellom overmetningen og likevektsmetningen i middeldyp av
tunnelen omtrent halveres gjennom tunnelen.

Det er også gjort målinger ved Tafjord K3. For metningsgrad
i trykksjakt mellom 160% og 190% var reduksjon av overmet-
ningen gjennom sugerøret ca. 25%. Pådraget var da fra 2/3
til fullt.

5.2.5 AVLUFTING
I ELV

Avlufting i elv vil vanligvis skje direkte gjennom over-
flaten el ler til fastsittende blærer på bunnen. For elver
som er sterkt slamførende i flomperioder, kan slampartik-
lene spille en viktig rolle som kimberere for avgassings-
bobler.

Avluftingen i ei elv er sterkt avhengig av turbulensnivået.
I ei elv med mye turbulens reduseres overmetningen fort, og
ulempene må forventes å bli ubetydelige.

I Corbold Creek, USA, ble en opprinnelig metningsgrad på
110 redusert til 105 over en strekning på 800 m der elva
rant rolig over en bunn av grovsand og rullestein. Dette
gir en halveringstid for overmetningen lik 10 - 20 min.
(Referert i /1/.)

I stilleflytende elver vil overmetningen holde seg i lang
tid, og problemene må forventes å bli store. I Colombia
River ble det f.eks. målt 125% metningsgrad nedenfor et
overlop. 39 km lenger nede var metningsgraden bare redusert
til 121%. (Referert 1 /3/.) Nidelva ved Arendal er eksempel
på en norsk stilleflytende elv der avluftingen går sakte
/21.

For oksygenopptak gjennom overflaten er det målt halver-
ingstider mellom 3 og 55 timer. Den laveste verdien er målt
i ei elv med vannhastighet 2 m/s og midlere vanndybde 1 m,
ref. /3/.

Det refererte materialet er lite enhetlig og vanskelig
sammenlignbart. For grovt estimat av avlufting gjennom
overflaten i elver mener vi at følgende overslagsformel kan
brukes (fra ref. /3/):

TL = 3,3·1,0220-t).a5/3%-1
2
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der:

T} halveringstid i timer
d = dybden av elva i m
v = vannhastigheti m/s
t = vanntemperatur i C

Formelen for T} mamodifiseres for & ta hensyn til luft-
medri vningen i elver som går i fosser og stryk. Avluftingen
vil da gå raskere fordi arealet av greseflate pr. volumen-
het øker. Halveringstiden i elver med stor luftinnblanding
vil være av størrelsesorden minutter.

Overmetning i elver kan også reduseres ved fortynning, se
avsn. 5.3.

5.2.6 AVLUFTING
I INNSJØER OG
MAGASINER

5.2.7 AVLUFTING
I FJORDER

I ferskvann bestemmes tettheten først og fremst av vanntem-
peraturen. Kraftverksavløpet kan bli innlagret under over-
flaten hvis tettheten av kraftverksvannet er større enn
tettheten av overflatevannet. Når slik innlagring skjer,
blir ikke vannet avluftet. Slik innlagring kan likevel
lokalt sett være gunstig fordi overmetningen helt eller
delvis blir kompensert av trykket. (Likevektsmetning i
f.eks. 3 m dyp er som kjent 130% metningsgrad.) Hvis slikt
vann senere kommer til overflaten eller blir tappet gjennom
et kraftverk, kan det føre til problemer. Innlagring av
overmettet vann i innsjøer og magasiner vil derfor ofte
bare forskyve problemet i tid.

Overmettet vann som tilføres overflatelaget i en innsjø
eller et magasin, vil avluftes på samme vis som i en fjord,
se neste avsnitt.

Temperaturen på kraftverksavløpet kan variere noe over
døgnet og fra dag til dag. Innlagringen kan dermed skje på
ulike dyp.

Overmetning i innsjøer og magasiner reduseres også ved for-
tynning, se avsn. 5.3.

I en fjord bestemmes tettheten av vannet først og fremst av
saltholdigheten. Ferskvannet legger seg derfor på toppen og
det kan foregå avlufting til atmosfæren. Avluftingen i
fjorder synes å gå sakte. Målinger viser at det kan ta 1 -
2 døgn før opprinnelig overmetning halveres. Når en kjenner
strømforholdene i fjorden, kan en dermed anslå hvor stort
område som påvirkes.

I en fjord kan overflatevannet bli soloppvarmet og overmet-
ningen oke. Men oppvarming skjer samtidig med avlufting, og
under normale forhold synes avluftingen rask nok til å
hindre at overmetningen øker. 1 ekstremsituasjoner med sterk
oppvarming og minimal avlufting kan vi ikke utelukke at
soloppvarming bidrar til å øke overmetningen i en fjord.
Dette antas bl.a. å ha vært tilfellei Tafjord, se /5/.
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5.3 Fortynning

Innhold  i  dette
avsnittet:

5.3.1 TUNNEL-
SYSTEMER

5.3.1 Tunnelsystemer
.2 Elv
.3 Innsj, magasin
.4 Fjord

Fortynning innebærer en redusering av overmetning ved at
den oppløste gassmengden fordeles over et større vannvolum.
Dette er betinget av at det i tillegg til det overmettede
vannet er vannmengder tilgjengelig uten overmetning.

En annen forutsetning for fortynning er at det finnes en
mekanisme som kan forårsake innblandingen av overmettet
vann i andre vannmasser. Denne prosessen krever energi-
mer energi jo større tetthettsforskjellene er mellom vann-
massene. Innblandingen foregår ved hjelp av turbulent dif-
fusjon. Turbulensgraden vil generelt øke med hastigheten på
vannet, men er også avhengig av bunn- og vegg-ruhet samt
vind. I relativt stillestående vann der det ikke er tur-
bulens, skjer det liten fortynning.

Till@opssystemet til et kraftverk er gjerne slik utformet
at gassovermetningen bare oppstår i en bestemt gren med
skråsjakt. Hvis de andre grenene ikke inneholder skråsjak-

ter, kan forholdene ligge til rette for fortynning av
overmetningen. Den resulterende metningsgraden i kraft-
verket finnes ved å anta naturlig metning (null overmet-
ning) i den del av vannet som ikke har strømmet gjennom
skråsjakta.

Turbulensen i en tunnel er tilstrekkelig stor til å sikre
fullstendig innblanding av møtende vannmasser ca. 50 tun-
neldiametre nedstrøms. Dette gjelder spesielt nedstrøms fra
innforingen av et bekkeinntak.

Denne fortynningseffekten kan variere i lopet av et dogn.
Dette vil være tilfelle hvis tunnelen tar vann fra et regu-
lert magasin i tillegg til et bekkeinntak med skråsjakt.
Tapping fra det regulerte magasin vil være størst når
lasten er størst, mens vannmengden fra bekkeinntaket er
uavhengig av last. Dermed vil fortynningen av eventuelt
overmettet vann fra skråsjakta være størst i perioder med
stor last. På samme måten vil metningsgraden i tunnelen
være størst når lasten er minst og det ikke tappes fra
magasinet, gjerne om natten. Dette har vært observert i
Tafjord, ref. /5/.

5.3.2 ELV I ei elv eller kanal nedstrøms kraftverket vil det være
fortynning med vannmengdene fra andre deler av vassdraget.
Her kan det også antas at den uregulerte volumstrømmen er
uten overmetning. Derimot kan det ikke regnes med fullsten-
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dig innblanding før de kombinerte vannmassene har tilbake-
lagt en viss distanse.

En viktig faktor for innblandingen er geometrien av utl6pet
fra kraftverket i forhold til den uregulerte elv. For eks-
empel vil innblandingen foregå raskere om utløpet plasseres
der hvor elva er relativt smal. Dessuten vil det være mer
effektivt jo st@rre vinkel, utlopet har med strommen i elva.

I ei typisk norsk elv vil utløpet bli spredd fra overflaten
til bunnen av elva over en kort distanse. Spredningen på
tvers av elva kan angis ved hjelp av avstanden fra
utslippspunktet til det tverrsnittet der innblandingen er
fullstendig. Hvis utslippsmengden er liten i forhold til
elva, kan et overslag gj@res fra folgende formel basert p&
referanse /9/:

der:

L lengde fra utslipp til fullstendig
innblanding(m)

u = gjennomsnittshastighet i elva (m/ sek)
B = avstand fra utslippspunkt til den el ve bred-

den som er lengst vekk (m)
d = gjennomsnitts-dybde i elva (m)
g z 9,81 m/s?
s fall (m/m)

F.eks. for en 40 m bred elv, 2 m dyp, fall 0,001, hastighet
1 m/s, blir L = 950 m hvis utslippet plasseres midt i elva,
men L = 3800 m med utslipp på den ene bredden.

Dersom utslippet er større, vil L bli noe mindre og natur-
ligvis ogs& fortynningen. Forgreninger av utl@pet til flere
steder over elvas bredde vil forkorte blandingslengden
vesentlig.

5.3.3 INNSJ0,
MAGASIN

Fortynning i innsjø eller magasin er et langt mer kompli-
sert fenomen enn i elv slden det er så vanskelig å genera-
lisere strømningsforholdene. Et viktig forhold er tetthets-
profilet i en innsjø. Vertikale temperaturforskjeller vil
føre til et tetthetsprofil med et markert sprangsjikt
mellom et øvre og ne<lre lag.

Temperaturen i en innsjø er bestemt av mange forskjellige
faktorer. Figur 5.% illustrerer de viktigste prosessene.
Det finnes idag matematiske simuleringsmodeller som kan
beregne temperaturen i en innsjø ved åta hensyn til disse
prosessene.
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Fig. 5.4. Prosesser av betydning for vertikalt temperaturprofili en innsjø.

Ved beregning av innlagringsnivå av elvevanneti et magasin
eller i en innsjø må man ha kjennskap til elvevannets tem-
peratur (egenvekt). Videre må man ta hensyn til at fersk-
vann er tyngst ved +9C.

Temperaturforskjellene medfører at innlagringen av elvevan-
net vil være sesongbetont.Om vinteren vil elvevannet inn-
lagres i overflaten.Om sommeren vil elvevannet synke ned
når temperaturen i elva er lavere enn overflatetempera-
turen. Rundt tidspunktene for vår- og høstomveltningen (når
temperaturen passerer 4°C) vil blandingsforholdene være
relativt gode.

Innblandingsenergien kan enten være tilgjengelig i selve
utslippsstrålen eller i innsjøen. Strømningsmønsteret i en
innsjø vil være påvirket av gjennomstrømning, vindpåvirk-
ning, jordrotas jon, samt vår- og høst-omveltninger. Anslag
over aktuelle fortynninger i et magasin eller innsjø er
kompliserte og krever spesielle analyser.

Naturlig fortynning er bare mulig i en innsjø som har til-
sig uten overmetning eller hvis det foregår en avluftning i
innsjøen. Hvis ingen av disse betingelsene holder, vil
innsjøen selv over en viss tid øke sin gjennomsnittlige
metningsgrad. Dette er under forutsetning av at perioden
med danning av overmetning er lang, dvs. tilnærmet lik
oppholdstiden for vannet i innsjøen.

Oet må normalt ventes at overmetningen er sesongbetont.
Fortynningen vil være størst i begynnelsen av overmetings-
perioden når metningsgraden i innsjøen er lavest, dvs. så
nær den naturlige metning som mulig.
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Det er mulig å påvirke den vertikale sirkulasjonen som
fremmer fortynningen i et magasin. Dette kan gjøres bl.a.
ved plassering av utløpet eller ved bruk av bobleanlegg.

5.3.4 FJORD I en fjord opptrer mange av de samme prosessene som i en
innsjø. Men totalbildet er annerledes på grunn av noen
effekter som kommer i tillegg, spesielt saltholdighet,
tidevann og tetthetsstrømmer fra havet utenfor.

Tetthetsprofilet i en fjord oppstår ved at det ferskere
brakkvannslaget legger seg oppå saltvannslaget. Tett-
hetsforskjellene er større enn i innsjøer, der de skyldes
temperaturen. Lagdelingen er derfor mer stabil slik at det
kreves mer energi for å oppnå fortynning av brakkvannslaget
med saltvann.

Hvis overmetningen tilføres via ei elv som dominerer fersk-
vannstilsiget, vil brakkvannslaget ha en relativt ensartet
metningsgrad. Fortynningen m& da først og fremst skje med
det underliggende saltvannslag. Lagdelingen hindrer blan-
dingen av vannmassene. I en fjord kan derfor fortynningen
av elvevann være neglisjerbar i store avstander fra selve
el ve-osen når vinden er svak og vassføringen stor, f.eks.
under en vårflom-situasjon.
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Fig • 5.5 • Målt
saltholdighets-
profil i Sands-
fjorden.

20

Fig. 5.5 viser malt lagedeling i Sandsfjorden i Ryfylke.
Man ser at de øverste 4 - 5 metrene av fjorden er fylt av
et brakkvannslag som er så godt som ufortynnet (dvs. lav
saltholdighet i forhold til fjordvannet under brakkvanns-
laget). I enkelte tilfeller kan en slik tilstand vedvare
flere mil nedstrøms elve-osen. Typiske strømhastigheter i
et slikt brakkvannslag vil være 0,2 - 0,4 m/sek.

Brakkvannslaget kan også være sammensatt fra flere fersk-
vannskilder. Hvis det overmettede vannet stammer fra bare
en av disse kildene, vil innblandingen i brakkvannslaget



- so -

neppe vare ensartet. I s% fall vil fortynningsforlopet bli
sammensatt, først internt i brakkvannslaget og etterpå med
saltvannslaget. Det kan oppstå store horisontale forskjel-
ler påvirket av bl.a. jordens rotasjon (Coriolis-effekten).

Når det skal lages et utslipp direkte i en fjord, vil det
allerede på planleggingsstadiet være anledning til å
påvirke fortynningsforholdene. Dette er diskutert som et
mulig tiltak i kap. 9.

Tidevann og vindbølger er blant de viktige årsakene til at
det oppstår innblanding mellom vannmassene i en fjord. Det
finnes flere regnemodeller som kan være av nytte for å an-
slå spredning og fortynning av overmetning.
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6. TIL TAK VED NORMALE BEKKEINNTAK SKRASJAKT

Innhold i dette
kapitlet:

6.1 Sjakthelning
.2 Storrelse og form på sjakttverrsnitt
.3 Sjaktas innlopsgeometri
.+ Begrensning av sjakt-vannf@ring
.5 Fylt sjakt

Et typisk norsk hekkeinntak etableres via en bratt rå-
sprengt eller boret sjakt som opptar høydeforskjellen
mellom tunnelnivå og inntaket i elveleiet. Høydeforskjellen
mellom trykklinja i systemet og toppen av sjakta er gjerne
stor og varierer mye over året.

Vannet styrter ned gjennom sjakta som frispeilsstrm med
stor hastighet og river med store luftmengder relativt
vannføringen. Betingelsene for oppløsning av luft er svært
gunstige og resulterende overmetning i det vannet som
kommer fra hekkeinntaket blir gjerne høy. "Normal" verdi er
gjerne flere hundre prosent overmetning. Medrivning og
oppløsning av luft i slike inntak er behandlet i avsn. .2
og 5.1 foran.

Der er bare under helt spesielle anleggsforutsetninger
mulig å unngå all luf tmedri vning og oppløsning i slike inn-
tak (se avsn. 6.5, Fylt sjakt). Tiltakene i dette avsnit-
tet går derfor i hovedsak ut på å redusere, eller unngå
unødig stor overmetning i vannet fra hekkeinntakene.

De fleste av tiltakene som nevnes, er viktige også når det
gjelder å unngå andre luftproblemer i systemet. De bør der-
for i størst mulig grad etterfølges også i tilfeller der
over-metning av oppløst luft ikke ansees  å  være noe problem
ved kraftverket.

6.1 Sjakthelning

Vertikale og svært bratte sjakter gir betydelig større
luftmedrivning enn sjakter med helning omkring 59. Dette
kommer av at det danner seg en vertikal tetthets-lagdeling
av tofasestrømmen i den fylte delen av sjakter med helning
omkring 50. Lagdeling gir betydelig returtransport av den
primært medrevne luftmengde. Dette skjer ikke i svært
bratte og vertikale sjakter.

Det er noe uvisst hvor helningsgrensen for slik resirkuler-
ing av luft ligger. Vi anbefaler at man søker  å  unngå
helninger storre enn 60. Variasjon innen omr&det 30 - 60o
regner vi med betyr lite.
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6.2 Størrelse og form på sjakttverrsnittet

For at man skal få fullstendig resirkulering av primært
med revet luft, kreves et tverrsnitt som gir vannhastighet
mindre enn O, 6 m/ s i fylt sjakt, og en betydelig lengde av
den fylte delen av sjakta. For en litt større bekk eller
elv i flomsituasjon vil et slikt krav gi uforholdsmessig
store sjakttverrsnitt.

Oppfyllelse av dette kravet er heller ikke noe mål i seg
selv. Man får likevel oppløst store mengder luft i boble-
sonen hvor resirkuleringen skjer, og må regne med overmet-
ningsverdier opp i flere 100% i vannet fra inntaket.

Det er likevel en entydig sammenheng mellom tverrsnitt og
resulterende overmetning: Med rivning og oppløsning øker med
avtagende tverrsnitt, og har man valg mellom ulike tverr-
snitt som stiller økonomisk noenlunde likt, bør man velge
det største. Det kan f.eks. vere relevant problemstilling
ved valg mellom boret eler råsprengt sjakt. Råsprengt sjakt
vil naturlig få større tverrsnitt, og er gunstigste løsning
m.h.t. dannelse av overmetning.

Tverrsnittets form spiller også en viss rolle. Det er
gunstig for resirkuleringen av luft i den fylte delen av
s jakta at tverrsnittet er hoyt og smalt. Dette bor ogs% tas
hensyn til i den grad det kan gjøres uten ekstra kostnader
eller andre ulemper.

6.3 Sjaktas innlopsgeometri

Et sjaktinntak kan deles inn i inntakskonstruks'on og
sjakt. Med sjaktas innlpsgeomtri mener vi geometrien i
overgangen mellom inntakskonstruksjon og sjakt.

Inntakskonstruksjonen for et litt større bekkeinntak består
gjerne av (eller b@or best& av) et to-trinns overlp: Forst
et bredt overlop (ogleller gjennomlop) fra inntaksbassenget
i elveleiet ned i tversgående styrtgrop eller kort kanal.
Deretter overlop over terskel ned i sjakt.

I fig. 6.1 er vist eksempel på et inntak med slikt 2-trinns
overlop. (Den angitte kapasiteten er muligens noe hoy.)
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Det man kan observere ved et bekkeinntak i drift, er for-
holdene i styrtgropa. Man ser at det er en god del luftinn-
blanding i styrtgropa, og man har lett for å overvurdere
betydningen av denne. Forholdene er uten sammenligning mye
verre der hvor man ikke kan se noe, nemlig nede i sjakta.
(Dette ser man først ved modellstudie av et sjaktinntak.) I
de fleste tilfeller betyr luftinnblandingen i styrtgropa
intet i den store sammenheng.

Det andre overløpet - terskelen til sjaktinnløpet - ser man
til dels er slyftet ved utførte bekkeinntak. Dette er
svært uheldig og kan bare forsvares for de aller minste
hekkeinntakene. Overgang til sjakt uten terskel, eller på
annen måte med gal geomtri, gir uryddig strømning og ufor-
holdsmessig eller unødig stor luf tmedri vning nede i sjakta.
(Det kan også gi kapasitetsreduksjon av inntaket og økt
fare for tilbakeblåsning.)

Den hydrauliske utformingen av sjaktinnlopet er ofte vik-
tigere enn noen m fra eller til på sjakttverrsnittet når
det gjelder medrivning av luft og dannelse av overmetning.

Det er gitt nærmere retningslinjer for utforming av sjaktas
innløpsgeometri i avsnitt .2 foran.
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Innhold i dette
avsnittet:

6.4.1 HENSIKT

6.4.2 PRINSIPP

6.44.3 UTFORMING
AV INNTAKET

6.4 Begrensning av sjaktvannføring

6.%.1 Hensikt
.2 Prinsipp
.3 Utforming av inntaket
• Senere justering av inntaket

Vi regner med at medrivning og oppløsning av luft i en nor-
mal skråsjakt øker mer enn proporsjonalt med vannføringen i
inntaket, under ellers like forhold. Virkningen av bekke-
vannf øringens størrelse på overmetningen i kraftstasjonens
driftsvann er enda sterkere, fordi fortynningen med vann
fra hovedmagasin reduseres med økende hekkevannføring. Når
samlet hekkevannføring i systemet er større enn stasjonens
driftsvannføring, kan man til og med få langdtidslagring av
sterkt overmettet vann i hovedmagasinet. Ved senere lav-
vannføring i bekkeinntak(ene) kan man få tilbake dette van-
net. Fortynning av vannet fra bekkeintakene hjelper li te
når også fortynningsvannet er overmettet.

Det synes derfor klart at man får en dobbelt, eller til og
med tredobbelt, reduserende virkning på overmetningen i
stasjonens driftsvann, hvis man begrenser vannføringen fra
hekkeinntaket ved å "kutte av" de høyeste flomtoppene og la
dem gå i overløp til elveleiet nedenfor bekkeinntaket.
Dimensjonerende grensevannføring må bli å fastlegge ut fra
en samlet vurdering av vannøkonomi, anleggskostnader og
risiko for skadelig overmetning.

Skal man oppnå en effektiv begrensning av sjaktvannføringen
til en dimensjonerende verdi på denne måten, kreves det av
de to overløpene fra inntaksbassenget i elveleiet (se avsn.
6.3) folgende:

Overlø et til elveleiet nedenfor må gi
kontroll. Dvs. at overlopsvannforingen
mulig med overlopshyden.

god hydraulisk
skal øke mest

- Overlø et til st rt rop/s jakt skal derimot være slik
utformet at vannføringen øker minst mulig med overlps-
hoyden.

Hvordan dette i praksis kan arrangeres og hvor effektiv
begrensing man ønsker eller får, avhenger av forholdene på
stedet og hvor mye man vil koste på inntaket. Vi vil her
bare peke på et par prinsipper for utforming av de to
overlopene.

God hydraulisk kontroll oppnås enklest med et vanlig dam-
overløp med stor lengde. Ved et litt større hekkeinntak kan
det imidlertid fort bli snakk om en nødvendig overløps-
lengde på SO - 100 meller mer. Et sugeløp kan da være mere
kostnadseffektivt, se fig. 6.2.
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Fig. 6.2. Suge-
overløp, prinsipp
og talleksempel.
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Overløpet til styrtgrop/sjakt må være så smalt som mulig,
for å få liten avhengighet mellom vannstand i inntaks-
bassenget og vannføring til sjakta. Best virkning får man
med et dykket utløp fra inntaksbassenget til sjakta. Både
smalt overløp og dykket gjennomløp kommer lett i konflikt
med kravet om gode strømningsforhold i nedlopet til sjakta,
se avsn. 6.3 ovenfor og avsn. .2.2.

En inntakskonstruksjon med inntaksbasseng, to spesielt
utformede overløp og overgang til sjakt som her beskrevet,
er strømningsmessig så komplisert at den bør utformes på
grunnlag av modellforsøk.

6.4.4 SENERE
JUSTERING AV
INNTAKET

Det synes helt klart at begrensning av sjaktvannføring på
denne måten vil kunne ha en udiskutabel og stor relativ
virkning når det gjelder å redusere overmetningsproblemer i
kraftverksavløp. Den absolutte virkning i form av tallmes-
sige overmetningsverdier eller virkning på fisk i avløpet
vil imidlertid på forhånd være usikker. Det resulterende
årlige vanntapet i bekken kan også være usikkert. Derfor
bør inntakskonstruksjonen være forberedt slik at dimensjo-
nerende vannføring kan justeres etter at man har fått
erfaring med inntaket i drift.

6.5 Fylt sjakt

Den totale primært me drevne luftmengde i ei skrås jakt be-
s tår av summen av det som allerede er innblandet i fri-
speilsonen og det som piskes inn i overgangssonen. Begge
disse luftmengdene øker med økende lengde av frispeilsonen
i sjakta. (Se nærmere om dette i avsn. 4.2.) Reduseres
lengden av frispeilssonen til nærmere null, dvs. hvis
trykklinja står nær opp til eller i sjaktmunningen, blir
luftmedrivningen også nær eller lik null. Dette kan utnyt-
tes som tiltak mot overmetning.

Det er bare når spesielle anleggs-, drifts- og terreng-
forutsetninger er til stede, at man kan få til en slik
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fylt-sjakt losning. Viktigst er at reguleringshoyden i
hovedmagasinet må være liten slik at trykklinjas nivå
varierer lite, og at selve inntaket kan legges på et nivå i
bekken ubetydelig over HRV i hovedmagasinet.

Tillempning til ide6ll fylt-sjakt l6sning kan tenkes ved at
falltapet i innføringen til hovedtunnelen (naturlig, eller
kunstig innlagt restriksjon) hever trykklinja til inn-
taksnivå i flomsituasjoner, og/eller at man tillater
overlop- og tap av flomtopper.

Hvordan dette tiltaket detaljeres i praksis, vil helt måtte
avhenge av forholdene i det aktuelle tilfellet. Vi går ikke
nærmere inn på dette her, men påpeker prinsippet som et
enkelt og effektivt virkemiddel for å redusere, eller helt
unngå, luftmedrivning og -oppløsning når visse spesielle
rammebetingelser er til stede.
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7. AL TER NATIVE UTFORMINGER AV BEKKEINNTAK

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

7 • 1 • 1 SAMMENDRAG

7.1 Frispeil skråtunnel
.2 Nivåregulert dykket inntak
.3 Reguleringsmagasin i elveleiet

Forbindelsen mellom tunnelsystem og inntak i elveleiet kan
etableres via skråtunnel drevet med hjulgående redskap, i
stedet for via bratt sjakt. Også i en skråtunnel får man
frispeilstrømning med relativt høy hastighet, og noe luft-
medrivning og opplsning. Vi regrer imidlertid med at
resulterende overmetning er ubetydelig sammenliknet med
bratt sjakt.

Den eneste måte å unngå all luftmedrivning og -oppløsning i
et bekkeinntak er å etablere det som dykket inntak. Ved
inntak i bratt sjakt kan dette gjøres med kunsti nivåre u-
lering som til en hver tid holder sjakta fylt.

Under spesielle betingelser vedr. terreng, vannveisystem og
reguleringsgrenser kan dykket inntak også etableres i form
av et inntaksbassen som kommuniserer med hovedmagasinet.

Disse tre alternativer til normalt sjaktinntak er behandlet
i dette kapitlet.

7.1 Inntak frispei I skråtunnel

7.1.1 Sammendrag
.2 Dimens jonering
.3 Vurdering av dimensjoneringsgrunnlag
.4 Behov for modellforsøk og driftserfaring

Prinsipp:

Tiltaket går ut på at man i stedet for bratt skråsjakt og
horisontal innføringstunnel etablerer bekkeinntaket via en
skråtunnel med helning ca. 1:10 eller slakere i det nivå-
intervall hvor trykklinja kan stå. Virkningen er bedre jo
slakere tunnelen er. Minimum-tverrsnitt for en slik tunnel
drevet med hjulg@ende redskap blir gjerne ca. 15 m. Inn-
takskonstruksjonen bør utformes etter de samme prinsipper
som for skr&sjakt, se avsn. 6.1.3. Det kan vere aktuelt &
begrense vannføringen ved at ekstreme flomtopper går i
overlop, kfr. avsn. 6.1.4.

Tiltaket er særlig aktuelt der det er stor horisontal av-
stand mellom inntakssted og driftstunnel. Ellers kan det
bli nodvendig & legge trace€n for skr&tunnel i buktninger
eller spiral for å få til den nødvendige slake helning.
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Sammenligning
med skråsjakt:

Vurdering:

7.1.2. DIMENSJ0-
NERING

7.1.3. VURDERING
AV DIMENSJONER-
INGSGRUNNLAG

Sammenlignet med bratt skråsjakt har skråtunnel følgende
gunstige egenskaper mht. medrivning og oppløsning av luft:

Minimum-tverrsnitt er større, og vannhastighet i fylt
tverrsnitt blir derfor nødvendigvis mindre.

- Vannhastigheten i frispeilsonen er også mindre, dermed
blir luftinnblandingen både i frispeilssonen og i vann-
standsspranget i overgangssonen mindre.

- Vannspeilet i overgangssonen har betydelig lengde, som
gir god avluftning av medrevne luftbobler.

- Trykket i boblesonen blir mindre pga. den slakere helning
og bedre vertikale lagdeling, samt geomtri forøvrig.

- Grenseflate luft/vann formedrevet luft, beregnet i for-
hold til luftmengde, er mindre pga. svakere turbulens og
sterkere vertikal lagdeling.

Totalt sett regner vi med at et skråtunnel-inntak, dimen-
sjonert etter retningslinjene nedenfor, gir en resulterende
overmetning som er ubetydelig sammenliknet med et normalt
sjaktinntak. Noen absolutt verdi på resulterende overmet-
ning kan imidlertid ikke gis før man har fullskala-målinger
2 st@Otte seg til.

Dette tiltaket har vesentlige fordeler fremfor nivåregulert
dykket inntak (avsn. 7.2) ved at det er selvregulerende og
driftssikkert.

Dimensjonering av et slikt inntak bør skje med støtte i
model1fors&k.

Vi regner foreløpig med at vannhastigheten i fylt tverr-
snitt bør søkes holdt under ca. 1,5 m/s. Dvs. at et mini-
mumstverrsnitt p& 15 n? "t&1er" 20 - 25 m?/s for det dannes
overmetning av noen betydning. Det er bedre jo slakere tun-
nelen er. (Den hør antagelig ikke være slakere enn ca.
1:50. Vi regner med at det kan være fare for betydelig
lufttransport under hengen i tunneler med slakere helning.)

I fig. 7.1 er vist beregnet strømningssituasjon og boble-
soner for en tunnel med tverrsnitt16 m2 og vannføring
20 m'/s med tre ulike helninger.
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D=1,05 m
v =4,8m/s O -1 85m
F-16 -»
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Fig. 7.1. Stromn-
ingssituasjon og
boblesoner bereg-
net med følgende
data:
F = 16 ,
b x h =4 x 4, 5 m,
Q = 20 ?/s,
V = 0,1 m/s,
M = 35

D=0,7m
v=7,0m/s
T=2,65

HELNING: 1:10

0 25 som

Den slakeste helningen, 1:30, gir minst luftmedrivning,
best avluftning, minst trykk i boblesonen og minst
luft-oppløsning. Men vi regner med at også den brat teste
helninga, 1:10, vil virke tilfredstillende. Luften som
samler seg under taket i fylt tverrsnitt regner vi går
tilbake i sin helhet, eller i hovedsak, kfr. avsn. 4.1.S om
lufttransport under tunneltak. Midlere trykk i boblesonen
for helningsalternativet 1:10 er ca. 1,3 mVS. Vi regner da
med at en øvre mulig grense for dannelse av overmetning er
13%. Sannsynligvis blir overmetningen betydelig mindre.

Ved lavere vannføringer blir naturligvis overmetningen
ytterligere redusert.

7.1 .4 BEHOV FOR
MODELLFORSØK OG
DRIFTSERFARING

Det må understrekes at vurderingene ovenfor er gjort uten
støtte i erfaring eller måling på utførte anlegg eller for-
søk av noen art. Planlegging av et slikt inntak bør derfor
skje med støt te i modellforsøk. Spesielt kan strømnings-
stasjonen i overgangen til fylt tverrsnitt muligens by på
negative overraskelser i forhold til det idealiserte bildet
som er gitt ovenfor (se ref. /22/.

Endelig vurdering av resulterende overmetning fra et slikt
inntak kan først gjøres på grunnlag av måling og drifts-
erfaring fra et utført anlegg av denne typen.
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7 .2 Nivåregulert dykket inntak skrasjakt

Innhold i dette
avsnittet:

7.2.1 SAMMENDRAG

Prinsipp:

Dimensjoner,
geometri:

7.2.1 Sammendrag
.2 Inntaket
.3 Vannstandsmåleren
.4 Sjakta
.5 Luka
.6 Lukespill for glideluke
.7 Signaloverføring og regulering

Et strupeorgan plasseres under laveste opptredende trykk-
nivå i sjakta, og strupingen innstilles automatisk slik at
sjakta til en hver tid holdes fylt med vann og inntaket
dykket. Derved blir det ingen luftinnblanding i sjakta.

Inntaksbassenget kan legges i elveleiet, eller i kammer i
fjellet ved siden av elveleiet.

For enkelhets skyld betegner vi strupeorganet som luke da
det er mest aktuelt, men ventiler nevnes også hvor de kan
komme på tale.

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å utnytte fallet
i sjakta i en turbin. En turbin er bl.a. vesentlig mindre
fleksibel m.h.p. vannf@ringer s& det kan vre nddvendig &
etablere et storre magasin for & drive intervallkj@6ring,
eller arrangere omlp forbi turbinen. Dette krever nermere
analyser av forholdene i det spesielle tilfellet, som vi
ikke går nærmere inn på her.

Vannstanden i inntaket måles og den styrer lukestillingen
slik at hvis vannstanden stiger mot overløpet åpner luken
mer, og hvis vannstanden faller må luken redusere åpningen.
Fra vannstandsmåleren i inntaket føres altså et signal via
en regulator til lukespillet. (Ind i rekte måling av vann-
standen i inntaket ved hjelp av trykket foran strupeorganet
kan være aktuelt i spesielle tilfeller, men ansees mindre
pålitelig og krever spesiell utredning.)

Kraftoverføringen fra lukespillet til luken vil normalt
være med en lang, kraftig stang med styringer, beskyttet så
den ikke settes i vibrasjon av vannstrømmen eller blokkeres
av fremmedlegemer.

For å holde inntakets, spesielt lukearrangementets dimen-
sjonene på et akseptabelt nivå, vil det som regel være
aktuelt å legge inn en reguleringsfunksjon som gjør at luka
begrenser vannføringen til en øvre dimensjonerende verdi.
Overskytende flomtopper vil da g% i overlop.

Lukas største åpning fastlegges ut fra den bekkevannføring
man vil ha inn når hovedmagasinet (som bestemmer trykkniået
i tunnelsystemet) er nesten fullt, altså når høydeforskjel-
len er liten mellom overløpet i sjaktinntaket og tunnel-
trykket nedstrms luka.
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Vurdering:

7.2.2 INNTAKET

P.g.a. at luka (ventilen) f&r dykket utlop, er det viktig 8
velge et tappeorgan som er lite utsatt for vibrasjoner og
kavitasjonstæring. En glideluke ansees som mest egnet da
den er enkel og robust.

Lukespillets styrke dimensjoneres ut fra største trykkfor-
skjell, som gjerne er full sjakt og tom tunnel hvis man
glemmer å åpne luka.

Sjakta kan være en skråsjakt, men i tillegg trengs da et
vertikalt borhull ned til luka. Hullet fores med et rør som
styrer stanga og hindrer blokkering pga. løs stein.

Hvis selve sjakta gjøres vertikal ned til luka, kan bor-
hullet unngås ved at stanga føres langs sjakt-veggen.

Sjakta/skråtunnelen fra luka og inn på hovedtunnelen bør
være slik at luka er lett tilgjengelig fra tom hovedtunnel.

Nivåregulert dykket bekkeinntak gir i prinsippet full sik-
kerhet mot luftmedrivning og dannelse av overmetning. I
praksis har løsningen den ulempe at den er avhengig av
måle- og automatikkutstyr som krever tilsyn og vedlikehold
i et miljø som de fleste tilfeller er ugjestmildt og
vanskelig tilgjengelig.

Vannspeil-arealet i inntaksbassenget bør være såpass stort
at vannstanden ikke pendler utenfor vannstandsregulatorens
reaksjonsgrenser for den minste forstyrrelse i vannfør-
ingen, da det vil gi unodig ofte kj@ring av luka. Her kan
reguleringen av kraftverket også gi betydelig forstyrrelser
i form av sjaktpendlinger, særlig når strupingen er liten.

Inntaket utstyres med grind som lett kan renskes og det må
være et overløp forbi inntaket. Da vannspeilet blir stående
høyt oppe, bør faren for isdannelse medregnes. Et overbyg-
get inntak er fordelaktig.

Inntaket bør også kunne gi vei for en luftutblåsning i fall
luka er ute av funksjon i åpen stilling, så åpne rister er
nodvendig. Un@dig tilforsel av kald vinterluft kan hindres
ved presenning el. lign. over ristene.

7.2.3 VANNSTANDS-
MALEREN

Vannstandsmåleren blir trolig enklest med flottør i et rør
(ca. d 300 mm). Flott@ren bor vre skjermet. Roret kan
gjerne ha en strupeventil i bunnen for å dempe svingninger.
Giveren, som er koblet til hjulet på toppen av flottorli-
nen, bør stå i et hus, f.eks. som et limnigrafhus for vann-
merker om man ikke vil bygge et st@rre hus.

A  1a flottørene i toppen av sjakta virke direkte på stru-
peorganet som pådrag, kan tenkes for meget små ringsleide-
ventiler, men flottøren blir stor.
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7.2.44 SJAKTA Sjakta ned til luka kan være skrå eller vertikal (fig.
7.2). Vertikal sjakt gir mulighet for 2 ha lukestangen i
selve sjakta, og da kan målehus og lukehus kombineres.
Lukestangen (H-profil) styres av støttelager, fastboltet og
støpt til sjaktveggen i avstand gitt av stangens knekk-
lengnde med sikkerhetsmargin.

.} 0 r!
......

,A
1

It
1 I1 )

'- I"-- ) !tI IlMIN. TRYKKV "--. -5l__
'-

Fig. 7.2. Sjakt- ""'\. <.._.....,-

k --..........__
utforming, skrå °'->--,. Jeller vertikal ----
sjakt.

Dersom sjakta er skrå, vil separat hull for stanga måtte
bores vertikalt ned til luka, og hullet fores med stålrør
som støpes fast. Røret styrer stanga. Da bygges et eget
lukehus over hullet.

7.2.5 LUKA Luka vil normalt være ei glideluke, for det er den desidert
mest robuste typen tappeorgan når utløpsstrålen er dykket.
Strålen som "drepes" i vannmassen bak luka, vil nemlig gi
kraftig turbulens som virker tilbake på luka og kan gi
vibrasjoner.

Hvis fallhøyden er mer enn ca. 20 m er det fare for kavi-
tasjon rundt strålen, da det er vanskelig å dykke den til-
strekkelig under laveste trykknivå så kavitasjon kan unn-
gås. Nødvendig dykking av luka under laveste trykklinjenivå
for å unngå kavitasjon er:

haykk = 0,8·v/2g - 10 (mVS)

v 8 = hastighet i strålen fra luka

Eksempel:

Vs= 20 m/s (dvs. fallhøyde 20 m) gir haykk

Vs= 30 m/s (dvs. fallhøyde 45 m) gir hdykk

6 m

26 m
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Da trykkpulseringer opptrer og kavitasjon ofte er
uunngåelig, bør platekassa nedstrøms luka være kort og
meget solid (rustfritt stål, godt forankret i betongen).

Hvis sjaktluka er stengt mens hovedtunnelen fylles med
vann, bør lufta likevel kunne komme gjennom lukeproppen og
opp sjakten. Lukepakningene er gjerne slik at de åpner for
baktrykk, men en enkel tilbakeslagsventil (f.eks. klaff-
type) koblet på et rør gjennom betongproppen over luka, kan
sikre jevn utlufting og motvirke voldsom utblåsing gjennom
sjakta når luka åpnes.

Det finnes nok ventiler av ringsleidtypen som kan brukes
istedenfor små glideluker, men dimensjonene er begrenset
til maks. l m anslagsvis. Dette er uansett mer ømfintlig
utstyr enn glideluker.

Spjeldventiler kunne være fristende å bruke (store og bil-
lige), men de er ikke egnet til tapping i mellomstillinger
med dykket stråle ga. vibras jonsfare.

En fordel med ventiler er at de krever mindre manøvrerings-
krefter enn glideluker.

Er det snakk om riktig store tappetverrsnitt (>5 m2) kan
segmentluke komme på tale for å redusere manovreringskref-
tene, men segmentluken har lettere for å vibrere så spe-
siell omtankemå vies konstruksjonen (fig 7.3).

I
I

Ls }'' ,I), .
t /

7

Fig. 7.3. Segment-
luke.

7.2.6 LUKESPILL
FOR GLIDELUKE

For å beregne spillets nødvendige styrke for ei glideluke,
kan en regne friksjonskoeffesienten = O, 7 dvs. spillets
kraft blir:

k = u·pg·H·A

p vannets tetthet
H = st@orste vanntrykk (tom tunnel og full sjakt)
A = lukeareal
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(Eksempel:H, = 30 mVS og A= 1,5 m? gir K = 315 kN)

Spillkraften blir stor, men kravet til reguleringshastighet
er beskjedent, f.eks. 15 - 20 min. på hele slaglengden.

Det trengs el. strøm for å drive maskineriet, så ledninger
må føres til lukehuset. Bruk av bensinmotordrevet generator
er noe usikkert når det gjelder automatstart, men naturlig-
vis mulig. Da skaffes styrestrøm fra batterianlegg som
lades av bensinaggregatet.

7.2.7 SIGNALOVER-
FRING OG REGU-
LERING

Den elektriske signaloverføringen og reguleringen er kon-
vensjonelt utstyr, men en spesialtilpasning kreves i hvert
tilfelle. Reguleringshastigheten kan som sagt være lav da
vannføringsvariasjonene er langsomme. Sjaktsvingninger pga.
vannforingsendring i kraftverket eller plutselige vannf ør-
ingsendringer i sjakten pga. torv, isflak el. lign. på
grinden må bl.a. føre til forbigåede luftinnblanding, men
bare kortvarig.

7.3 Regulerings magasin elveleiet

Den mest resultatsikre og driftssikre måten å oppnå dykket
inntak på, er å anlegge hekkeinntaket som et normalt dykket
inntak i magasin. Elveleiet må da oppdemmes til et lite
magasin med de samme reguleringsgrenser som hovedmagasinet
(evt. justert med falltapet i forbindelsen mellom magasi-
nene). Hvor vidt en slik losning er gjennomfrbar dkonomisk
og på annen måte, avhenger naturligvis av de aktuelle for-
holdene. På pluss-siden vedr. dette til taket må også med-
regnes mulig gevinst ved kt magasinstorrelse.

Tiltaket inneberer bare konvens jonell vassbyggings-teknikk.
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8. TILTAK

Innhold i dette
kapitlet:

KRAFTSTASJON OG AVLØP

8.1 Tiltak i kraftstasjon
.2 Grunn frispeil avlopstunnel
.3 Overlops- eller overrislingsanlegg i avl@pet

8.1 Tiltak kraftstasjon

8.1.1 SAMMENDRAG

8.1.2 VALG AV
TURBINTYPE

8.1 .3 DYKKING AV
TURBIN, SUGERRS-
UTFORMING,OSV

Normale Pelton-turbiner gir henimot full avluftning uansett
størrelsen av overmetningen i tilløpet. Francis-turbiner
gir ingen effektiv avlufting av overmettet driftsvann. Ved
planlegging av anlegg hvor de to turbintyper i utgangs-
punktet stiller noenlunde likt, er altså valg av Pelton-
framfor Francis-turbin et aktuelt og effektivt tiltak mot
overmetning.

Andre tiltak i eller i tilknytning til kraftstasjon synes
ikke å være aktuelle.

En normal Pelton-turbin gir henimot full avlufting av
driftsvannet uansett størrelsen av overmetningen i til-
lopet, se avsnitt 5.2.1.

I en Francis-turbin skjer det bare delvis avlufting, se
avsnitt 5.2.2. Sarlig ved små og moderate overmetnings-
grader (opp til anslagsvis 50%) gir en Francis-turbin ingen
effektiv avlufting. En Francis-turbin gir derfor uaksep-
tabelt høy overmetning i forhold til hva fisk tåler ved
alle metningsgrader i tilløpet over 10 - 15%. (Det som her
er sagt, gjelder vanntilstanden umiddelbart etter sugerrs-
utslp.)

Valg av Pelton-turbin i stedet for Francis-turbin er altså
et effektivt tiltak for å fjerne overmetning i driftsvan-
net. Men tiltaket er jo bare aktuelt ved anlegg hvor de to
turbintypene i utgangspunktet stiller teknisk/økonomisk
noenlunde likt.

(Se for@ovrig om dannelse av overmetning ved dykkede Pelton-
turbiner i avsn. 5.1.l4.)

Ulike måter å forbedre avluftingen i en Francis-turbin med
sugerør har vært vurdert, men ingen av dem er effektive
eller realistiske som eget tiltak.

Liten dykking av turbinen er gunstig for avluftingen i tur-
binen, men andre hensyn kommer så sterkt inn i bildet når
det gjelder dykkingen at det åpenbart er urealistisk og
uøkonomisk å bruke dette som tiltak.
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Tilsvarende er det gunstig for avluftingen å legge suge-
rorsbend og -utl@op s@ hoyt som mulig, men ogs& her er det
som regel li te som kan gjøres fordi andre forhold er be-
s temmende for dimensjoneringen.

Ved tiltaket "grunn frispeil avløpstunnel" som er behandlet
i avsn. 8.2 inngår det imidlertid som et viktig element at
suger@ors-utlopet legges hoyt.

Luftinnslipping i sugerøret har vært vurdert og prøvet ved
Tafjord K, men uten merkbar gunstig virkning.

8.2 Grunn f rispeils avløpstunnel

Innhold i dette
avsnittet:

8.2.1 SAMMENDRAG

Prinsipp:

Vurdering:

8.2.1 Sammendrag
.2 Faktorer som medvirker til forbedredt avluftning
.3 Resulterende virkning
• En eller to tunneler?
• 5 Utforming
.6 Anbefaling til videre utredningsarbeid

Avluftningsforholdene er gode umiddelbart nedstrøms suge-
rorsutlp fra en Francis-turbin. Luftboblene som er dannet
i sugerøret, virker gunstig for videre avgassing fordi de
utgjør en svært stor kontaktflate mellom luft og vann. I
tilfeller der variasjonene  i  undervannet er små, kan dette
utnyttes ved å bygge en grunn frispeils avlopstunnel med
liten vanndybde og forholdsvis stor vannhastighet. Hensik-
ten er å holde luftboblene i suspensjon ut hele tunnelens
lengde, og å oppnå lavest mulig grenseverdi for avlufting.
Kfr. avsn. 5.2.3 om avluftingsprosessen i avlpstunnel og
-kanal.

Av de tiltak som er aktuelle i avløpet fra kraftverk med
Francis-turbiner vurderer vi dette det mest lovende. Avluf-
tingen blir bedre enn i en dyp tunnel med liten vannhasti-
ghet. Men det er noe usikkert hvor stor forbedringen vil
bli.

Effekten vil være størst for små overmetninger. Ved svært
store overmetninger er tiltaket alene neppe tilstrekkelig
til å bringe overmetningen ned på akseptabelt nivå. Hva som
er akseptabelt nivå, må imidlertid vurderes i hvert enkelt
tilfelle.

Foreløpige vurderinger viser at det er mulig å bringe over-
metningen ned i 10 - 20 nar overmetningen i trykksjakta er
under et par hundre prosent. Det er da forutsatt at tur-
bulensen (vannhastigheten) er så stor at mesteparten av
boblene beholdes i vannet til overmetningen er kommet ned
pa onsket niv%. Dessuten m2 tunnelen sammen med etterf0lg-
ende kanal være så lang at tilstrekkelig oppholdstid
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sikres. Det er vanskelig å tilfredstille disse to kravene
samtidig.

For å komme nærmere en avklaring trengs systematiske
målinger i eksisterende avløpstunneler.

8.2.2 FAKTORER
SOM MEDVIRKER
TIL FORBEDRET
AVLUFTNING

Redusert
vanntrykk:

Økt vann-
hastighet:

For å vurdere fordelene ved en grunn tunnel kontra en van-
lig dyp tunnel tar vi utgangspunkt i avluftningsligningen
jfr. avsn. 2.3.3. Det er flere forhold som virker sammen og
gjør at avluftningen i en grunn tunnel blir bedre. Disse
kan deles i to:

- de som skyldes redusert vanntrykk
- de som skyldes økt vannhastighet

Avluftningen skjer ved avgassing til blakkingsboblene som
er dannet i sugerøret. Det blir dermed trykket i boblene
som bestemmer likevektsmetningen, jfr. avsn. 2.2.3. Ser vi
foreløpig bort ifra effekten av overflatespenningen, er
trykket inne i boblene lik vanntrykket. Redusert vanntrykk
gir dermed redusert likevektsmetning. Dette fører til
større lokal overmetning eller drivende konsentrasjonsfor-
skjell og dermed større avluftningshastighet.

Redusert likevektsmetning gir størst relativ forbedring ved
små overmetninger.

Det totale overflatearealet av blakkingsboblene øker med
minkende vanntrykk. Dermed økes kontaktflaten mellom luft
og vann. Den relative forbedringen blir like stor ved alle
overmetninger. Hvis det midlere vanntrykket f.eks. redu-
seres fra 5 til 1 mVS øker avluftningshastigheten med vel
207% pga. okt bobleoverflate.

På grunn av overflatespenningen er lufttrykket inne i små
luftbobler i vann større enn vanntrykket utenfor boblene,
jfr. avsn. 2.3.5. Den effektive avluftningen pr. overfla-
tearealenhet blir dermed mindre for små bobler enn for
store.

For hver kombinasjon av lokal overmetning og trykk er det
en kritisk verdi for boblestørrelsen. Med kritisk verdi
mener vi at den lokale overmetningen tilsvarer likevekt med
trykket inne i bobla. Bobler som er mindre enn den kritiske
storrelsen vil lose seg opp. Ved % redusere vanntrykket
reduseres den kritiske boblediameteren. flere bobler vil
derfor "overleve" i en grunn tunnel enn i en dyp tunnel.
Kontaktarealet mellom luft og vann blir dermed større og
avluftningen bedre. Forbedringen blir sannsynligvis størst
ved små overmetninger. Vi har grunn til å tro at en del av
blakkingsboblene i suger6rsutl@pet er mindre enn kritisk
boblestørrelse ved en dyp tunnel.

Økning av vannhastigheten i forhold til i en vanlig dyp
tunnel gir &kt turbulens. Dette gir if0lge den s&kalte to-
film-teorien st@rre gassoverforingshastighet, jfr. avsn.
2.3.3
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Boblene stiger mot overflaten pga. oppdriften. Konsentra-
sjonen av bobler i vannet vil derfor øke mot overflaten.
Mot denne bevegelsen virker turbulensen som søker A jevne
ut konsentrasjonsforskjellen • Jo kraftigere turbulensen er,
dess jevnere blir den vertikale fordelingen av blakkings-
bobler. Ved jevn vertikal fordeling vil få bobler unnvike
fra strømmen. Boblene kan dermed oppta mye oppløst luft fra
vannet før de forsvinner opp gjennom overflaten.

Ved teoretiske vurderinger kan det vises at bobler med dia-
meter større enn 1 mm forholdsvis raskt forlater vannet ved
"normale" vannhastigheter. Bobler med diameter mindre enn
0, 1 mm vil derimot stort sett beholdes i vannet ved vann-
hastigheter større enn 1 m/s. Det er videre funnet at: Max.
boblevolum før unnvikelse er proporsjonal med (vann-hastig-
heten)l,, Hvis en f.eks. nsker at boblene opptar dobbelt
så mye oppløst luft før de forlater vannet, må en etter
dette øke vannhastigheten med faktor lik ca. 1,6.

8.2.3 RESULTER-
ENDE VIRKNING

Ved å forutsette at ubetydelige luftmengder unnviker fra
vannet samt at bobler av betydning kun dannes i sugerøret,
kan det utledes et uttrykk for kontaktarealet mellom luft
og vann pr. volumenhet, se /15/. Ved 2 sette inn dette
uttrykket kan avluftningsligningen (avsn. 2.3.3) skrives på
formen:

dC/dt

der:

K = konstant
C% = metningsgradi trykksjakt

es metningsgradved sugerorsut lop
C metningsgrad i tunnel
Cn = likevektsmetningi tunnel
t tiden

Ved å integrere denne ligningen fås et teoretiske avluft-
ningsforlop i avlopstunnelen, jfr. fig. 8.1.



- 69 -

1,0

--t C - Cm
Co-Cn%

0,8 '" "' "0,6

,' "' "0,

'' ' " '' ..............
0,2

' ' -- K·t
........ -----

,
.................. ......_ -...._ ------- ---- -0

0 2 3 l 5 6 7 8 9 10 11

Fig. 8.1. Teoretisk avluftningsforløp i avløpstunnel når ingenting av den
frigjorte lufta unnviker fra vannet og det ikke dannes nye bobler.

Vi har foreløpig ikke nok systematiske målinger til å
verifisere teorien og bestemme størrelsen av konstanten K.
Foreløpig synes det vanskelig å sikre lang nok oppholdstid.
I de fleste tilfeller vil det derfor være aktuelt å
forlenge den grunne tunnelen med en kanal i det fri.

8.2.44 EN ELLER
TO TUNNELER?

8.2.5 UTFORMING

I en grunn frispeiltunnel med relativt stor hastighet blir
både falltap og tap pga. variasjon i undervannet større enn
i en vanlig dyp tunnel med liten hastighet.

Hvis det kun bygges en tunnel, en grunn frispeils tunnel,
blir det et tap i energiproduksjonen over hele året. For-
delen er at kraftstasjonen kan legges noe høgere. Forutset-
ningen om at avluftningsforholdene i sugerøret ikke skal
forverres kan dermed oppfylles. Avluftningsmessig er denne
lsningen & foretrekke.

Hvis det byggesto tunneler, en dyp og en grunn, brukes den
grunne tunnelen bare i perioder med overmettet vann. Ener-
gitapet kan dermed begrenses. Ulempen er at sugerøret blir
liggende dypere enn det som er optimalt for den grunne
frispeiltunnelen. Det blir mindre produksjon av blakkings-
bobler i sugerøret, og avluf tningsef fekt en i den grunne
tunnelen blir dermed mindre enn ved løsningen ved kun en
tunnel.

Optimal dimensjonering av en grunn frispeils tunnel med
tanke på avluftning er en vanskelig og usikker oppgave.
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Som en grov antydning mener vi at vanndybden bør være l -
2 m, vannhastigheten 1 - 3 m/s og oppholdstiden 5 - 1O min.
Nedenfor er vist et eksempel på hva vi anser som en effek-
tiv og realistisk utforming av grunn frispeilsavlopstunnel.

Vanndybde
Vannhastighet
Tunnelbredde
Tunneltverrsnitt
Vannf6ring
Helning (M = 35)
Lengde (tunnel+ kanal)
Falltap
Oppholdstid

1,4 m
2 ,0 m/s
9,0 m
ca. 30 ?
25 a?/s

3 o/oo
670 m
2 mVS
5} min

8.2.6 ANBEFALING
TIL VIDERE UTRED-
NINGSARBEID

Innhold i dette
avsnittet:

8.3 .1 SAMMENDRAG

For å komme nærmere en avklaring om dette tiltaket trenger
vi først og fremst systematiske målinger fra et relevant
anlegg i drift.

Det bor utf@ores en del m@linger i dype avlopstunneler ved
vannhastigheter over 1 m/s og overmetninger en del over
likevektsmetningen i tunnelen. For f.eks. Taf jord K4 vil
dette si vannforing mellom 22 og 28 m'/s og metningsgrader
i trykksjakta mellom 200 og 250%.

Det er videre ønskelig med målinger i en grunn avlpstun-
nel. En frispeils tunnel finnes ved Tafjord K3. Men hvis
målinger her skal ha noen verdi, må overløpet som danner
svingekammeret ved sugerrsutlopet, fjernes.

Det kan også være aktuelt å gjøre laboratorieforsøk. Av-
luftningen kan måles i en lang såkalt todimensjonal modell.
Det er usikkert om trykkforholdene i turbin og sugerør
gjenskapes med tilstrekkelig nøyaktighet.

8.3 Over!ops- eller overrislingsanlegg

avløpet

8.3.1 Sammendrag
.2 Overlopsanlegg
.3 Overrislingsanlegg

Et vanlig prinsipp for avlufting av mindre vannmengder er
flertrinns overløps- eller overrislingsanlegg, (se f.eks.
kapittel 12). Overløpshøyde eller vannfilmtykkelse må være
liten, antagelig ikke over noen få cm, om det skal oppnås
effektiv avlufting.

Anvendt på de vannføringer det er snakk om i et kraft-
verksavløp gir dette konstruksjoner av store dimensjoner og



- 71 -

det gir stort falltap. Overløps- eller overrislingsanlegg
som tiltak mot overmetning i et kraftverksavløp vil derfor
antagelig sjelden være teknisk/ økonomisk realistisk. Det
vil i alle fall være snakk om tiltak som anlegges ved siden
av et normalt avløp og bare benyttes ved kortvarige epi-
soder med overmetning.

8.3.2 OVERLPS-
ANLEGG

Fig. 8.2. Over-
lopsanlegg for
avlufting skissert
for Taf jord  K.

8.3.3 OVERRIS-
LINGSANLEGG

Ved Tafjord K ble det som et forsøk laget et enekel t over-
løp i avløpskanalen ved hjelp av et bjelkestengsel, og virk-
ningen på overmetningen i avløpet ble målt. Til taket ga
ingen effektiv avlufting.

For Tafjord K er det skissemessig utredet et
overlopsanlegg med overløpslengde 1200 m, lagt
ninger. Totalt fall var 1,7 m. Se fig. 8.2.

FRA UTLOPSKANALEN:r,
I
I
I SNTT
I
I
I

II t
TIL  FJORDEN

PLAN

5-trinns
i bukt-

SNITT

Dette anlegget skulle avlufte en vannforing p& 28 m'/s fra
30 til 5l overmetning. Dimensjoneringsgrunnlaget ble
ekstrapolert fra små-skala avlufting, og er nokså usikkert,
se /3/.

Overlopsanlegg for avlufting av overmettet vann blir be-
nyt tet ved varmekraftverk som tar kondensator-kjølevann fra
elver, f.eks. Rhinen. Det har ikke lykkes oss å skaffe lit-
teraturreferanser om dette.

En annen losning, som vi her bare presenterer som en id,
er å bruke et større flatt område i nærheten av kraftverks-
avløpet, mer eller mindre som det er fra naturens side, som
overrislingsanlegg under kortvarige episoder med overmet-
ning. Vanndybden må være liten, antagelig godt under 0,5 m
på de dypeste partiene, og det vil være gunstig at stein,
vegetasjon ol. stikker opp over overflaten.

Der hvor de naturlige forholdene ligger til rette, kan et
slikt tiltak muli.gens være teknisk, økonomisk og estetisk
akseptabelt.
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9. TIL TAK MOT

LOM AVLØP

OVERMETNING

OG RESIPIENT

OVERGANGEN MEL-

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

9.1.1 PRINSIPP

9.1 Fortynning ved dykket utlop
.2 Fortynning med bobleanlegg

I dette kapitlet diskuteres to muligheter for fortynning av
overmettet vann fra kraftverket. Fortynning krever energi,
enten fra utnyttbar energi i systemet (avsn. 9.1) eller ved
ekstern tilforsel (avsn. 9.2). Disse to losningene vil be-
skytte både villfisk og oppdrettsanlegg.

Et par definisjoner kan være nyttige i dette kapitlet. Nær-
sonefortynning er det som skjer med et utslipp fra utløpet
til det innlagres i resipienten. Dette skyldes oppdriften
og utlopets egen hastighet. Fjernsonefortynning er det som
skjer etter at utslippet er innlagret. Det følger da med
den naturlige strømmen, og spredningen er på grunn av beve-
gelsen i selve resipienten.

9.1 Fortynning ved dykket utløp

9.1.1 Prinsipp
.2 Eksempler p$ utforte anlegg
.3 Dimens jonering
.l Utlop i ferskvann

I dette avsnittet forutsettes det at kraftverksutslippet
går direkte ut i en fjord. Utløpet dykkes ned, og strålen
gis en hastighet som skaper turbulens. Den potensielle
energien i oppdriften skaper også turbulens ved oppstig-
ningen mot overflaten. Turbulensen forårsaker blanding og
fortynning med de omkringliggende vannmasser.

Denne metoden er blitt benyttet for å unngå isdannelse pga.
kraftverksutslipp. Hensikten er da & blande inn nok salt og
varmt vann slik at utslippsvannet ikke når frysepunktet før
det kommer fram til havet der havstrømmene selv kan hindre
isdannelse.

Effektiviteten av et slikt tiltak mot luftovermetning av-
henger av to forhold. Det første er hvor f jernsonespredn-
ingen vil foregå, spesielt i forhold til et oppdrettsanlegg
eller annet kritisk område i fjorden. Dette bestemmes ved
hjelp av den horisontale utbredning samt innlagringsdybden
av strålen. Det andre er konsentras jonen (fortynningsgra-
den). Virkningen er sesongavhengig p.g.a. varierende vann-
føring og tetthetsforskjeller.
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Det er en viss forskjell mellom plassering av utslippet nær
overflaten og på dypt vann. Et overflateutslipp krever
kinetisk energi som skal sørge for innblandingen. Fortyn-
ningen skjer med de vannmassene som har minst tetthet, så
innlagringen vil også skje nær overflaten.

Hvis et utslipp derimot skal føres ned på dypt vann, inne-
bærer dette en tilførsel av potensiell energi som er gitt
av tetthetsforskjellen. Dette vil føre til en oppdrifts-
stråle som beveger seg oppover gjennom saltvannsjiktet.
Fortynningen foregår med det tyngre saltvannslaget slik at
innlagringen kan skje under et eventuelt overflate lag som
er dannet av andre ferskvannstilførsler.

9.1.2 EKSEMPLER
PA UTFORTE ANLEGG

En illustrasjon av den tvungne blandingen forårsaket av et
dypvannsutslipp fra Vangen Kraftverk i Aurlandsfjorden er
vist p% fig. 9.1. Vannet fores ut gjennom 2 ror i henholds-
vis 22 m og 25 m dyp. Arrangementet gir en blanding opp til

1km
[s [

ELVE-VANN FRA ANDRE
FERSKVANN SK IL DER

0

UT ST OMNING
-------- ---

10

20

INDUSERT STRØM

INN MOT
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ROR 1

ROR 2

30
DYP,

m

Fig. 9.1. Virkning av bobleanlegget ved Vangen kraftverk.

ca. 10 (dvs. 1 del ferskvann, 9 deler fjordvann) når ett
rør be nyt tes. Blandingen er i overkant av 10 når begge
rørene benyttes. fall tapet som går med for å drive vannet
gjennom rørene, er i. omkring 1 m. Anlegget har vist seg
driftssikkert, og erfaringene etter at dette anlegget kom i
drift viser at arrangementet er velegnet til  &  redusere
isproblemene i Aurlandsfjorden.

I Tosenf jorden (Kolsvik kraftverk) ble en annen løsning
valgt. gs her ble 2 avlopsror bygget for & oppn& hen-
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siktsmessig blanding ved varierende driftsvannføringer. På
grunn av topografiske forhindringer ble imidlertid et ut-
slippsdyp på ca. 5 m (ved middel vannstand) valgt. For å
oppnå tilstrekkelig blanding blir utslippsvannet sluppet ut
med relativt høye hastigheter, slik at stråleblanding opp-
nås. Hastighetene går opp mot 5 m/sek, slik at falltapet
blir omkring 1 m også i dette tilfellet. Målte fortynninger
foretatt ved etterprøvinger av dette anlegget viser i
underkant av 10.

Se forøvrig ref /11/ og /12/.

9.1.3 DIMEN-
SJONERING

9.1.4 UTLP I
FERSKVANN

Innhold i dette
avsnittet:

9.2.1 SAMMENDRAG

gj@re overslagsmessige vurderinger av fortynningen av
slike anlegg er relativt komplisert. Ett moment her er at
utslippet i seg selv påvirker forholdene i fjorden i ves-
entlig grad på grunn av utslippets størrelse. Man må derfor
gjennomføre spesielle undersøkelser i hvert enkelt til-
felle. De nødvendige undersøkelser i forbindelse med dimen-
sjonering av et slikt anlegg omfatter teoretiske anlayser,
feltmålinger og laboratorieforsøk.

De vurderinger som er gjort ovenfor vil ha et gyldighetsom-
råde som er begrenset til et utslipp til en fjord. For et
dykket utslippet til en innsjø eller et magasin vil for-
holdene være forskjellige. Utslippet vil ikke nødvendigvis
stige, men lagre seg inn i det nivå som svarer til tempera-
turen i det oppblandede utslippsvannet. VHL har i ett til-
felle vurdert dykket utslipp til innsjø (Lomen kraftverk,
Østre Slidre). Problemstillingen her var å lagre inn kraft-
verksvann under overflaten vinterstid for å unngå frost-
røyk. Anbefalinger til konstruktiv utforming av utslippet
ble i dette tilfellet foretatt på grunnlag av laboratorie-
forsøk. Resultatene er rapportert i /9/.

9.2 Fortynning med bobleanlegg

9.2.1 Sammend rag
.2 Dimens jonering
.3 Vurdering av dimensjoneringsgrunnlag

Blanding av vannmasser med forskjellig tetthet kan oppnås
med en kompressor som tvinger luft gjennom perf ore rte rør
under sprangsjiktet på tvers av hovedretningen for strøm-
men, f.eks. ved utl@pet av en elv i en fjord. Luftboblene
vil stige og sette opp en oppadgående vannstrøm. Vann med
naturlig luftinnhold bringes opp og blandes med ferskvannet
som har høy metningsgrad. Dette er en effektiv blandings-
mekanisme som har vert benyttet med godt resultat for &
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unngå islegging. Nedstrøms bobleanlegget vil ferskvannet
(overmetningen) være blandet nedover i vannmassene.

Ferskvannsstrømmenmå eventuelt styres over rørene. Ved Mo
i Rana ble det bygd moloer for dette formål. Viktige dimen-
sjoneringsfaktorer er luftmengde pr. meter rør og dybde for
plassering av rørene. Nødvendig tilført luftmengde er først
og fremst bestemt av hastigheten på overflatevannet som
skal fortynnes. Det må kontrolleres at luftmengden er til-
strekkelig til å blande det dypere vannlag helt opp til
overflaten og at fortynningen er god nok. Rørdybden influe-
rer også på blandingsforholdet.

Feltmålinger viser at det ikke tilføres nevneverdig med
oppløst luft til vannet på grunn av bobleanlegget, se ref.
/24/.

9.2.2 DIMEN-
SJONERING

Bobleanlegget ved Mo i Rana har vært i drift siden 1969.
Det har vist seg å være en god metode for tvungen innbland-
ing av vann fra dypere sjikt inn i overflatesjiktet, se
oversikt i referanse /7/. Nye anlegg kan dimensjoneres på
grunnlag av teoretiske betraktninger og etterprøving av
anlegget ved Mo i Rana.

Det kan benyttes ett rør eller fortrinnsvis to parallelle
rør. Luftforbruket er mindre ved bruk av to rør. Rørene bør
ligge horisontalt for å få ensartet fordeling av luftstrøm-
men.

Det har vært brukt en <lyseåpning på 2 - 4 mm. Avstand mell-
om dysene er avhengig av ønsket luftmengde, rørlengde og
dybde. Rørene må forankres og eventuelt ha avstiving.

Fra /17/ kan vi grovdimensjonere rørdybde D og luftmengde
Qr ved f@lgende formler:

D = H (1 H1/H%- 1)

QL = B U? d + D/H)/(3,1·g)

hvor:

H 10 m (atmosferetrykket som vannhoyde)
g 9,81 m/s2 (tyngdekraftens akselerasjon)
R rørlengde (m)
U overflatehastighet oppstrøms gardinet (m/s)
Hj tykkelsen av ferskvannslaget (m)

For eksempel: En 40 m bred elv med vannføring 20 m3/s vil
ha en gjennomsnittshastighet på 0,5 m/s i et lag som er 1 rn
tykt (Hj = l m). Overflatehastigheten kan antas å være to
ganger gjennomsnittet, dvs. U0 = l m/s. Dette fører til:

D = 10 (e0,31 -1) 3, 6 m.

Q, = 40·1·(1,36/31)= 1,75 n?/s
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9.2.3 VURDERING
AV DIMENSJONER-
INGSGRUNNLAG

Man har for en stor del støttet seg til Bulsons formler
/17/ ved dimensjonering av anlegget i Mo i Rana. Det har
imidlertid vist seg at dette boble-anlegget er noe over-
dimensjonert. Man bør derfor utvise noen grad av forsik-
tighet ved bruk av disse formlene.

Mer nylig har VHL gjennomført en samlet vurdering av de
erfaringene man har vunnet med bobleanlegget i Ranafjorden.
Re sul tat ene er presentert i den ovenfor nevnte ref. /7 /.
Her blir alle relevante måledata omtalt og vurdert. De
blandinger som oppnås er presentert i dimensjonsløse dia-
grammer. Disse diagrammene skulle således danne det beste
grunnlag for å dimensjonere eventuelle nye anlegg. Det hen-
vises derfor til denne rapport ved nærmere dimensjonering.

Fra rapport /7/ kan også nevnes følgende erfaringer:

- Det ble konstatert merkbare endringer som følge av boble-
anlegget i indre og midtre del av fjordsystemet. Nå bør
det anf&res her at driftsvannforingen i Ranaf jorden er
rundt 100 m/sek.

- Temperaturendringer nær bobleanlegget ble i enkelte til-
felle funnet & vere 3 - 9C. Denne temperaturendring vil
forøvrig være meget avhengig av det vertikale temperatur-
profil i fjorden. Den påførte temperaturendring vil der-
for være meget sesongbetont.

- Resultatene antyder at etter ca. l dgn vil virkningene
av bobleanlegget være merkbare ca. 10 - 15 km nedstrøms
bobleanlegget.
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10. LOKALE TILT AK RESIPIENTEN

Innhold i dette
kapitlet:

Innhold i dette
avsnittet:

10.1.1 PRINSIPP

10.1 Boblegardin rundt oppdrettsanlegg
• 2 Lense rundt oppdrettsanlegg
.3 Senking av oppdrettsalegg

Forrige kapittel omhandlet tiltak i selve utslippet fra
kraftverket eller ved utlpet i fjorden. ppdrettsfisk er
det også mulig å beskytte mot overmettet vann ved barrierer
rundt fiskestenget eller ved å senke fiskestenget. Slike
lsninger er diskutert i dette kapitlet.

Disse tiltakene innebærer at vann fra dypere lag enten pum-
pes opp i fiskenota, eller altså at nota senkes til dypere
vannlag. Geometrien og strømforholdene i resipienten er
derfor avgjrende faktorer for de losningene som diskuteres
her. Det er nokså typisk for en norsk fjord at den har en
terskel. Vannmassene som ligger under terskelnivået kan
være forurenset og ha dårlig utskifting med havvannet.
Forurensningen vil i sin alminnelighet være lokalt større
under oppdrettsanlegget pga. avfallstoffene som anlegget
selv genererer. Det er derfor nddvendig ogs& & kartlegge
vannkvaliteten i et profil ved anlegget, primært med hensyn
til oksygeninnhold og oksygenkrevende avfallsstoffer.

10. 1 Boblegardin rundt oppdrettsanlegg

10.1.1 Prinsipp
.2 Vurdering av dimensjoneringsgrunnlag

Boblegardinet ble diskutert i avsn. 9.2 som en fortynnings-
mekanisme. I dette avsnittet foreslås det brukt som en bar-
riere som omslutter fiskestenget, og som skal hindre over-
mettet vann fra å trenge inn i det. Dette oppnås ved at det
settes opp en motstrøm mot brakkvannslaget slik at dette
tvinges i en bane utenom oppdrettsanlegget.

Bobleanlegget vil samtidig bidra til å fornye vannet i
fiskestenget ved at det bringes opp vann nedenfra.

Det bør vurderes om anlegget skal være fleksibelt, muligens
uten permanent forankring.

I prinsippet er det te en mulig løsning for beskyt te lse av
oppdrettsfisk. Det er en del usikkerhet omkring effek-
tiviteten og kostnadene. Hittil er det ingen erfaring fra
eksisterende anlegg med bruk av boblegardin som en barriere
p% denne m%ten.
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10.1.2 VURDERING
AV DIMENSJONER-
INGSGRUNNLAG

I kapittel 9.2 ble bobleanlegget dimensjonert for å bryte
ned hele utslippet fra kraftverket. Ved bruk av boblean-
legg for å verne oppdrettsfisk mot luftovermetning vil ikke
dette vere nddvendig. Det vil vere tilstrekkelig& sorge
for at brakkvannet unnviker oppdrettsanlegget, hvilket er
et svakere krav enn at bobleanlegget skal bryte brakkvannet
ned.

Når det gjelder dimensjonering av et slikt bobleanlegg, er
det faglige grunnlaget mer usikkert. Man har erfaring med
bruk av bobleanlegg fra innsjøer hvor hensikten er å skape
sirkulasjon i vannmassene. I en fjord vil lagdelingen være
skapt av forskjellene i saltholdighet i tillegg. Som komp-
liserende faktorer kommer enn videre strømbidrag fra vind
og tidevann. Man savner således praktisk erfaring i hvordan
man skal dimensjonere et bobleanlegg rundt et fiskesteng i
f j0order.

Et mulig dimensjoneringskriterium kunne være at motstrømmen
nær overflaten skapt av bobleanlegget må være like stor som
brakkvannsstrømmens hastighet. Det er trolig at en slik
antagelse vil gi for konservative resultater (dvs. på den
sikre siden).

10.2 Lense rundt oppdrettsanlegg

Løsningen består i å lage en ugjennomtrengelig barriere
rundt oppdrettsanlegget. Dette gjøres ved å plassere et
skj9rt mellom anlegget og brakkvannsstrommen, f.eks. en
duk. Det m& holdes oppe ved hjelp av boyer og forankres til
bunnen.

Dette kan sammenlignes merl lenser som benyttes forå holde
p oljeflak. Kfr. ref. /13/.

Hvis utstyret er fleksibelt, kan det benyttes bare når det
er fare for overmetning. Skjørtet må stikke dypere enn
sjiktet med overmettet vann.

Mens lensen er på plass, vil det være nodvendig & fornye
vannet innenfor lensen. Det kan benyttes synkepumper
(injektorpumper) som plasseres nede i saltvannslaget. Dette
vil føre til at overflatesaltholdigheten inne i stenget vil
bli den samme som i de dypere lag.

Lensen og forankringen må <limens joneres ut fra dybden på
brakkvannslaget og strømkreftene som virker på skjørtet.
Stedlige forhold avgjor om en slik losning er mulig. Strom,
tidevann og plassering av oppdrettsanlegget i fjorden er de
viktige faktorene.

Skjørtet må plasseres slik at det avleder brakkvannet uten-
om oppdrettsanlegget. Hvis anlegget ligger nær stranden,

kan skjørtet forankres i land. Forankringen og oppdriften
må være utformet og dimensjonert slik at:
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a. det ikke forekommer lekkasje under skjortet.
b. det ikke forekommer lekkas je over skj@rtet.
c. lensen holdes på plass under det vekslende strømbildet

som er forårsaket av tidevannet.

Det kan vurderes& forankre skjrtet i selve fiskestenget.
Dette vil stille strengere krav til styrken og forankringen
av oppdrettsanlegget.

10.3 Senking av oppdrettsanlegg

En måte å berge fisken i et oppdrettsanlegg over en situa-
sjon med gassovermettet vann, kan være å senke mærene med
fisk ned for å øke det hydrostatiske trykket.

Man kan da oppnå både en kompenserende virkning - ved at
fisken senkes til vann som har lavere eller ingen lokal
overmetning, selv om absolutt luftinnhold er som i overfla-
ten - og man kan oppnå å komme ned under det (atmosfærisk)
overmettede brakkvannslaget. Vi regner med at en dykking på
3 - l4 mav overkant av nota vil være tilstrekkelig under de
forhold som kan være aktuelle i norske fjorder.

Ved Fjordlaks A/S i Tafjord ble det i 1981 gjort et slikt
senkeforsk med regnbueorret. Mrene ble senket ned slik at
overkanten av nota hadde en dybde på 4 - 5 m. Fisken ble
foret gjennom et rør, og det ble benyttet vanlig formengde.
Etter ca. 1} mnd. ble fisken tatt opp og kontrollert. Det
hadde ikke skjedd noen stor dødelighet, men fisken var i
svært dårlig tilstand. Det var stor ytre slitasje på fisken
samt idig som den var mager, og det tok lang tid for å få
fisken i god kondisjon igjen.

Konklusjonen som kan trekkes på grunnlag av dette forsøket,
er at senking av mærer ikke løser problemene til-
fredstillende på lang sikt, men kan være effektivt som
tiltak for å redusere eller unngå fiskedød ved en kortvarig
overmetningsepisode.
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11. DRIFTEN A V KRAFTVERKET

Innhold i dette
kapittelet:

11.0.1 GENERELT

11.0.2 FORTYNNING
I TILLØPET

11.0.3 FORTYNNING
I AVLØPET

11.0.1 Generelt
.2 Fortynning i till@pet
.3 Fortynning i avløpet
.4 Begrensning av overmetningsperioden
.5 Drift av dykkede Peltonturbiner

Driften av kraftstas jonen m.h.p. overmetning er avhengig av
hvilken mekanisme en vil utnytte for å redusere overmet-
ningen og hvilket område en vil beskytte. Videre kan
driftstiltak være en forutsetning for noen av tiltakene som
er omtalt i kap. 6 - 10.

Vanligvis vil overmetningen hovedsakelig dannes i ett eller
noen få bekkeinntak, jfr. avsn. 5.3.1. Når stasjonsvannfør-
ingen er like stor eller større enn vannføringen fra "prob-
leminntakene", vil en økning i lasten redusere overmet-
ningen. En reduksjon av lasten vil kunne føre til lagring
av overmettet vann i magasinet, se avsn. l1.0.l4.

Som eksempel kan nevnes tilløpet til Tafjord K: I en
periode våren 1981 var vannføringen i bekkeinntaket i
Muldal 10 - 11 n/s. Metningsgraden av sjaktvannet var ca.
500Z., /5/. Ved fullt p&drag kan det kj@res ca. 28 ?/s
gjennom stasjonen. Metningsgraden i tilløpet vil da kunne
reduseres til ca. 250% (150% overmetning).

En ulempe med fortynning i tilløpet er at store mengder
overmettet vann blir sluppet ut fra kraftverket. "Små"
vannmengder med høy overmetning må derfor vurderes mot
store vannmengder med mindre overmetning.

Det kan være aktuelt å kombinere dette driftstiltaket med
restriksjoner på vannføringen i bekkeinntaket, jfr. avsn.
6.l4.

Ved utslipp til en elv vil kjøringen av kraftstasjonen på-
virke fortynningsgraden og dermed overmetningen i elva jfr.
avsn. 5.3.2. Den prinsippielle sammenhengen mellom sta-
s jonsvannfring og overmetning etter fortynning i både tun-
nelsystemet og i elva er vist på fig. 11.1.
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l OVERMETNING ETTER
FORTYNNING I
AVLØPET

Fig. 11.1 Sammen-
hengen mellom last
og overmetning
etter fortynning
i avlop.

VANN BARE FRA

BEKKEINNTAK

a stasjon

@bekk

VANN BÅDE FRA

BEKKOG MAGASIN

Vi skiller mellom to situasjoner:

Når stasjonsvannføringen er mindre enn bekkevannføringen,
vil det ikke foregå fortynning i tilløpet. Lasten påvirker
da forst og fremst mengden av overmettet vann. Ved & minske
lasten økes fortynningen i avløpet og overmetningen redu-
seres, men det lagres overmettet vann i magasin.

Når stasjonsvannføringen er større enn hekkevannføringen,
vil det foreg& fortynning i i116pet, jfr. avsn. 11.0.2.
Lasten påvirker da både mengden og metningsgraden til stas-
jonsvannet. Når alt tilgjengelig fortynningsvann i avløpet
utnyttes, vil metningsgraden etter fortynning i elva minke
svakt med økende last.

Størst overmetning etter fortynning i avløpet vil en få når
stasjonsvannføringen er tilnærmet lik bekkevannforingen,
jfr. fig. 11.1.

11.0.% BEGRENS-
NING AV OVER-
METNINGSPERIODEN

11.0.5 DRIFT AV
DYKKEDE PELTON-
TURBINER

Lagring av overmettet vann i innsjøer og magasiner vil ofte
bare forskyve overmetningsproblemet i tid og forlenge over-
metningsperioden. Hvis en vil begrense overmetningsperio-
den, må en derfor unngå at overmettet vann blir lagret i
magasinene. For å oppnå det te må stasjonsvannføringen til
enhver tid være minst like stor som vannføringen i bekke-
inntaket.

Overmetning som dannes av Peltonturbiner med baktrykk er
beskrevet i avsn. 5.1.4 og 5.2.1. Hvis en vil unng# at det
dannes overmettet vann, bør magasinene i slike kraftverks-
system manøvreres slik at Peltonanlegget i størst mulig
utstrekning kjøres uten baktrykk. Hvis det allikevel må
kjøres med baktrykk, bør lasten være så liten som mulig.
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12. AVLUFTNING AV OPPVARMET KJØLEVANN FRA KRAFTVERK

Innhold i dette
kapitlet:

12.O.1 ANVENDELSE
AV OPPVARMETKJØ-
LEVANN I FISKE-
OPPDRETT

12.O.2 PERFORERTE
RISTER

12.0.1 Bruk av oppvarmet kjølevann i fiskeoppdrett
.2 Perforerte rister
.3 Soylelufter
.4 Inkalufter

Det kjølevann som benyttes i en kraftstasjon, tas fra
driftsvannet og blir oppvarmet ca. 10°c. Oppvarmingen fører
til omkring 25% luftovermetning av vannet, uten at det til-
fores noe luft, kfr. avsn. 2.2..

Ved flere av kraftverkene våre blir oppvarmet kjølevann an-
vendt til anlegg for fiskeoppdrett. De fleste slike opp-
drettsanlegg produserer fisk for konsesjonspålagt utsetting
og regulerte vassdrag. Oppvarmet kjølevann er et verdifult
bidrag til slike anlegg. Det muliggjør en økt tilvekst i
vinterhalvåret.

Luftovermetningen i kjølevann fra kraftstasjoner er
imidlertid langt over det som fisk og yngel tåler. Vannet
må avluftes. Dette er som regel ikke noe stort
teknisk/økonomisk problem, siden det er snakk om relativt
små vannmengder, i området 15 150 liter/sek. Det
markedsføres idag forskjellig avgassingsutstyr tiltenkt
oppdrettsformål.

Fig. 12.1 viser et system med perforerte rister. Overmettet
vann ledes inn på øverste rist og fordeles på denne. 8 - 10
perforerte rister av aluminium eller rustfritt stål bygges
opp i skuffeseksjoner. Perforeringen er 1- 2 mm runde hull
og perforeringsgraden gir 25 - 40% lysåpning. Driftsresul-
tater fra ristsystem antyder en kapasitet pa ca. l - 5
1/sek, pr. nmlate i 8 - 10 etasjer for & bringe overmet-
tet vann til likevektstilstand.

ILe »»all
l _;

L J

L J

Vann ut

Fig. 12.1. Avluft-
ning med perfo-
rerte rister.
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12.0.3 SYLE-
LUFTER

Lignende systemer anvendes hvor de perforerte ristene er-
stattes av plastmedier. Plastmediene, som er utformet i den
hensikt å gi et stort overflateareal, pakkes i vertikal-
s tilte søyler. Ved åla overmettet vann risle igjennom søy-
lene dannes den nødvendige kontakt mellom luft og vann.
Denne avgasserteknikken anvendes mye i oppdrettsøyemed da
utstyret er relativt enkelt å bygge opp.

12.0.4 INKALUFTER

Fig • 12 • 2 • In ka -
lufter.

Systemet vises skjematisk i fig. 12.2. Dette er en avgasser
hvor det nyttes trykkluft. Overmettet vann passerer en per-
forert plate, hvor trykkluften som kommer inn på undersiden
av platen gir bobledannelse i vannet som ønskes avgasset.
Kontakttiden og størrelsen av luftboblene er avgjørende for
effektiviteten til Inkalufteren. Dette er et anerkjendt av-
gassingsutstyr f.eks. innen sektoren rensing av avløpsvann,
og det anvendes ved flere oppdrettsanlegg.

+aft at or inn

'- .e..:
l 4aft inn

luftet Vann som Perforert
vann ut luftes plate
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