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ALKU SANAT

Tämä kirjallisuusselvitys liittyy jokivesistöjen ilmastusta
selvittävään tutkimukseen. Selvityksen tarkoituksena on ke
rätä ja raportoida joki-ilmastuksesta tähän mennessä ulko
mailla tehdyt ja kirjatut tutkimukset. Kirjallisuudesta saa
tuja tutkimustuloksia ja menetelmiä tulosten käsittelemisek
si on käytetty lähtökohtana ilmastusta koskevissa koejärjes
telyissä ja tulosten tulkinnassa. Jokivesistöjen ilmastus
ta käsittelevä tutkimus kuuluu Pohjanmaan vesistörakentami
sen tutkimus- a kehitysprojektiin.

Kirjallisuusselvityksen on tehnyt dipl.ins. Äuli Niemi
tekn.lis. Esko Lakson valvonnassa.

Tekijät haluavat esittää kiitoksensa prof. Matti Viitasaarel
le työhön liittyvistä kommenteista.

Työn konekirjoituksen on tehnyt Maritta Mäki ja kuvat on
tekstittänyt Marjatta Tiera-Pesola, joille tekijät tässä
yhteydessä myös esittävät kiitoksensa.
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TÄRKEIMMÄT KÄYTETYT MUUTTUJAT

A = veden ja ilman kontaktipinta-ala
AA = ilmakehässä putoavan suihkun pinnan epätasaisuuksien

rajoittaman ilmatilavuuden suihkun suuntaa vastaan
kohtisuora poikkileikkausala

= vesialtaaseen putoavan suihkun poikkileikkausala
alastulokohdassa
yleinen muuttuja

a = veden laatua kuvaava korjauskerroin eräissä pato
ilmastuskaavoissa

b = patotyyppiä kuvaava korjauskerroin eräissä pato
ilmastuskaavoissa

= padon harjan tai suihkun leveys
c = kaasun pitoisuus nesteessä

= kaasun kyllästyspitoisuus nästeessä
cA = happipitoisuus padon ylävesialtaan vedessä
cB = happipitoisuus padon alavesialtaan vedessä
cd = kitkakerroin
D diffuusiokerroin

= suihkun halkaisuja missä tahansa suihkun pisteessä
= vesialtaaseen putoavan suihkun minaismitta alas

tulokohdassa
Dn = vesisuuttimen halkaisija
d = alavesialtaan syvyys

= alavesialtaan optimisyvyys
d = ilmakuplien vajoamissyvyys vedessä
db = ilmakuplan halkaisija
d0 = ilmastimenaukon halkaisija
E = kokoonpuristuvuus
Ee = U»S’g
Ekin kineettinen energia

- länjpötilakorjauskerroin
wq = veden laadun korjauskerroin
G = turbiini-ilmastuksessa käytetyn ohjauslevyn

geometriaa kuvaava parametri
g = maan vetovoiman kiihtyvyys
H = uoman vesisyvyys
H, = kaskadin porraskorkeus
11TOT = ylisyöksypadon kokonaiskorkeus ylävedenpinnasta

altaan pohjalle
h = veden putouskorkeus, ylä- ja alavedenpintojen

korkeusero
= ylisyöksypadon ylävesialtaan vesipatjan korkeus
= energiahäviö tasojen (1) ja (2) välillä

KH = Henry’n vakio
XL = hapensiirtokerroin

= ilmastuskerroin
ke = verrannollisuuskerroin
kh = ylisyöksypadolla saavutettua putouskorkeutta kohti

laskettua happipitoisuuden nousua kuvaava kerroin;
ratkaistaan kaavasta dc/dh = k(c5-c0)

= veden suolapitoisuudesta riippuvia korjauskertoimia
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L = ilmakehässä putoavan suihkun hajoamispisteen kor

keusasema purkupisteestä mitattuna

L = kaskadin porrassvvyys
N = lukumäärä
P = teho

p paine

pi = kaasun osapaine kaasufaasissa

p5 turbiinissa vallitseva staattinen paine
= staattinen paine keinotekoisesti aiheutetussa

al ipaine-vyöhykkeessä

t1id)eff ja eff = staattinen paine turhiinin alipaine

vyöhykkeessä sen ollessa yhteydessä ilmakehään

p0 = märkäpiiri

Q = veden virtaama

QÄ ilman virtaama
= hapen virtaama

q = veden virtaama leveysyksikköä kohti

= Q/po
= ilman virtaama leveysyksikköä kohti
= hydraulinen säde

C5CA

r = vajaussuhde =
C 5C 3

r kaskadin yhdellä portaalla saavutettu vajaussuhde

rk0k = kaskadilla saavutettu kokonaisvajaussuhde

rT = vajaussuhde lämpötilassa T; esimerkiksi r15 =

vajaussuhde 15 0C:ssa
5 = hapen määrä Cmol.kg)

Se = energiagradientin kaltevuus
T = lämpötila (°C)
t = aika
U veden keskimääräinen virtausnopeus uomassa

UH = keskimääräinen virtausnopeus, käytetty kun haluttu
erityisesti painottaa virtauksen horisontaalista

suuntaa
u = veden pohjalta syötettävän ilmavirran synnyttämä

veden nopeus

ub = ilmakuplan nousunopeus vedessä

Aub = ilmakuplan veteen nähden suhteellinen nopeus

ub = kuplaparven ilmakuplien keskimääräinen nousunopeus

V = veden tilavuus
v = veden virtausnopeus, vesisuihkun nopeus

turbulenttisen virtauksen hetkellinen nopeus

komponentt i
= suuttimesta purettavan suihkun nopeus suuttimessa
= epäpuhtauksen vaikutuksen hapen liukenemiseen

huomioiva korjauskerroin
5 = veteen tulevan ilman ja veden virtaamien suhde

= ilman ja veden virtaamien suhde tarkastelupoikki
leikkauksessa
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= veden ominaispaino
aktiivisuuskerroin

= rajakerroksen paksuus
poikkeamapaksuus

e = ilmakehässä putoavan suihkun pinnan häiriötä
kuvaava mitta
hyötysuhde

9 = lämpötilakerroin
9? = ilmavirran tulokulma

= veden dynaaminen viskositeetti
= veden kinemaattinen viskositeetti

p = veden tiheys
= ilman tiheys

a = veden pintajännitys
-r = tuybulenttisuutta kuvaava kerroin

Käytetyt muuttujat on tarpeen mukaan selostettu myös
esiteltävien yhtälöiden yhteydessä.
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1. JOHDANTO

Joen happitasapainon häriintyminen voi johtua jok, hapen liu
kenemisolosuhteiden huononemisesta mm. kasvaneen lämpötila
kuormituksen tai virtausnopeuden pienenemisen seurauksena
tai hapen kulutuksen kasvusta lähinnä lisääntyneen jätekuor
mituksen seurauksena. Erityisen kriittinen happivajauksesta
kärsivälle vesistölle on talvi, jolloin jääkansi peittä ve
sistöt. Tällöin hapen saanti ilmakehästä on estynyt.

Ensimmäinen toimenpide häiriintyneen happitasapainon ennal
leen saattamiseksi tulisi olla varsinaisen syyn poistaminen,
yleensä jätekuormituksen pienentäminen. Kuitenkin tapauksis
sa, joissa tämä ei yksinään ole riittävä toimenpide (esim.
poikkeuksellisen raskas alkuperäinen kuormitus, epäedulli
set olosuhteet purkuvesistössä kuten alivirtaaman tai jää
peitteen aika) on happipitoisuuden nostaminen keinotekoisen
lisäilmastuksen avulla osoittautunut käyttökelpoiseksi me
nettelyksi. Lisäilmastusta on käytetty paljon mm. Saksan
liittotasavallan likaantuneiden jokien kunnostukseen,

Lisäilmastuslaitteistoina tulevat kysymykseen esimerkiksi

- olemassa olevat padot ja putousportaat
- vesivoimalaitosten turbiinit
- pintailmastimet
- ilmaa tai puhdasta happea käyttävät

kuplailmastimet
- venturiperiaatteella toimivat laitteet
- suihkusuuttimet.

Tähän kirjallisuustarkaseu on otettu mukaan jokirakentei
sun liittyvät ilmastusmenetej eli patoilmastus ja eri
laiset voimalaitosten yhteydessä kyseeseen tulevat menetel
mät. Patoilmastuksen sekä useimpien voimalaitosilmastusmene
telmien etuna on, että niissä pystytään käyttämään hyväksi
sekä joen omaa virtausenergiaa että jo olemassa olevia ra
kenteita ja niiden tarjoamia hydraulisia erityisolosuhtei
ta. Tämä puolestaan pienentää menetelmien kustannuksia. Heik
koutena on toisaalta rakenteiden sidottu sijainti.

Seuraavassa on aluksi tarkasteltu hapen liukenemisprosessiin
vaikuttavia tekijöitä.Koska kaikissa käsiteltävissä lisäil
mastusmenetelmissä hapen liukeneminen tapahtuu joko veteen
keinotekoisesti syötetyistä tai sinne vapaan veden pinnan
kautta luonnollisesti tulevista ilmakuplista, on ilmakuplien
liikettä vedessä tarkasteltu omana kokonaisuutenaah. Ilmas
tustutkimukseen paljon sovelletun dimensioanalyysin peri
aate on niinikään esitetty omana lukunaan. Ilmastusmenetel
miä on käsitelty lähinnä siinä suhteessa, millaista kirjal
lisuutta ja tutkimusaineistoa niistä on ollut saatavilla.
Eniten on painotettu vapaata ylisyöksypatoa, jota koskeva
tutkimus ja ilmiön teoreettinen tuntemus on pisimmällä.

•••
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ILMASTUKSEN YLEISIÄ PERUSTEITA

HAPEN LIUKENEMINEN VETEEN

2.11 K y 1 1 ä s t y s p i t o i s u u s

Kaasun pitoisuus nesteessä pyrkii aina kohti tiettyä tasa
painotilannetta vastaavaa arvoa. Tämä ns. kyllästyspitoi
suus riippuu kaasun osapaineesta nesteeseen kosketuksissa
olevassa kaasufaasissa ts. yleensä ilmakehässä. Riippuvuu
den määrittelee Henry’n laki:

= I%p ()

jossa c5 = kaasun kyllästyspitoisuus nesteessä
= Henry’n vakio
= kaasun osapaine kaasufaasissa

Henry’n laki pätee hyvin osapaineille alle 1 atm (101,3
kPa) (Perry ja Chulton).

Kaasujen osapaineet kaasuseoksessa suhtautuvat kuten vastaa
vat tilavuusprosentit. )&zivassa flmassa on hapen osatilavuus
n. 20,95 % ja vastaava osapaine normaali-ilmanpaineessa
p0 = 0,2095 x 101,3 kPa = 21,2 kPa. Koska kuitenkin käytän
nöÄ ilmastustilanteessa, lähellä vedenpintaa ilma on yleen
sä vesihöyryn kyllästämää, on kokonaisilmanpaineesta vähen
nettävä tietty, lämpötilasta riippuva vesihöyryn paine. Näin
saadaan hapen osapaineeksi esimerkiksi 00C:ssa, jota vastaa
va vesihöyrynpaine on = 0,61 kPa, p = 0,2095 (101,3
0,61) kPa = 21,1 kPa, mikä on n. 99,5 %2kuivan ilman vastaa-
vasta arvosta. Kyllästyspitoisuus pienenee samassa suhtees
sa. Vesihöyrynpaineen arvot eri lämpötiloissa on esitetty
mm. lähteissä (Pöpel 1976 Sekä Perry ja Chilton).

Verrannollisuuskerroin K11 pienenee lämpötilan kasvaessa.
Kirjallisuudessa kaavaa (1) sovelletaan useille eri yksiköil
le, mistä jöhtuen sekä laskentatavat että käytetyt KH:n ar
vot ja yksiköt vaihtelevat. KH:n lämpötilariippuvuustaulu
koita on esitetty mm. lähteissä (Eriksson 1981, Perry ja
Chilton sekä RIL 124) ja esimerkkejä c5:n laskemisesta eri
laisilla lähtöyksiköillä mm. lähteissä (Perry & Chilton,
Landine 1971, RIL 124 sekä Pöpel 1976).

Eri lähteissä esitetyt lopulliset c :n arvot poikkeavat
toisistaan enimmillään n. 0,2 mg/l ?Landine 1971, Pöpel
1976 ja RIL 124). Taulukossa 1 on esitetty c5 lämpötilan
funktiona lähteen (RIL 124) mukaan.

L

______ _
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Taulukko 1. Hapen kyllästyspitoisuus lämpötilan funktiona
(vesihövryn kyllästämä ilmakehä, normaali ii
mapaine, puhdas, suolaton vesi) (RIL 124).

Myös veden sisältärnät epäpuhtaudet ja suolapitoisuUS vaikut
tavat hapen kyllästyspitoisuuteen usealla eri mekanismilla.
Näiden aineiden aiheuttama verrannollisuuskertoimen % piene
neminen voidaan huomioida jakamalla vastaava puhtaan veden
arvo ns. aktiivisuuskertoimella . Puhtaalle vedelle y’
1 ja epäpuhtauksien tai suolapitoisuuden kasvaessa sen ar
vo kasvaa (Pöpel 1976):

elektrolyyteille: ‘= fI = f(0,5 cZ.2) (2a)
jrl

missä f
c ,Z
3]

ci

‘= fCjp (2h)

= liuenneesta aineesta riippuva kerroin
= kutakin vedessä olevaa elektrolyyttiä

vastaava pitoisuus ja elektrolytin
muodostaneiden ionien valenssi
(Eriksson 1981)
epäpuhtauksien pitoisuus

Kaavojen (2a) ja (2h) sovellettavuutta rajoittaa se, että
kerroin f on määriteltävä kokeellisesti kullekin liuokselle.

Epäpuhtaudet vaikuttavat myös kaasun osapaineeseen. Liuen
neet aineet alentavat vesihöyryn painetta, mikä kasvattaa
muiden kaasujen osapaineita. Liuoksesta haihtuvat aineosat
taas aiheuttavat kaasufaasiin tietyn osapaineen, jolloin
muiden kaasujen osapaineet pienenevit. Epäpuhtauksien mo
nien vaikutusmekanismien vuoksi mm. Pöpel(1976) suosittelee
kyllästyspitoisuuden kokeellista määrittämistä, jos epä
puhtauksien määrä on suuri.

Lämpötila °2 mg/l Lämpötila °2
mg/l

oc oc
0 14,7 13 10,5
1 14,3 14 10,3
2 13,9 15 10,0
3 13,5 16 9,8
4 13,1 17 9,6

5 12,8 18 9,4
6 12,5 19 9,2
7 12,1 20 9,0
8 11,$ 21 8,8
9 11,6 22 8,7

10 11,3 23 8,5
11 11,0 24 8,3
12 10,8 25 8,2

mu i 11 e:
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Jäteveden kyllästyspitoisuus on keskimäärin n. 95 % ja meri
veden (suolapitoisuus n. 30 o/oo) kyllästyspitoisuus n. 85 1
vastaavasta puhtaan veden arvosta (Londong 1973 ja Markofsky
1980).

2.12 Liukenemisen perusmalli

Aineella on luonnossa taipumus jakaantua tasaisesti. Mikäli
veden happipitoisuus poikkeaa siihen kosketuksissa olevan
ilman hapen osapaineen edellyttämästä kyllästyspitoisuudesta
c5, tapahtuu hapen siirtymistä ilmasta veteen tai päin
vastoin, riippuen siitä onko vesi hapen suhteen ali- vai yli
kyllästynyttä.

Hapen kulkeutuminen ensiksi mainitussa tapauksessa tapahtuu
kolmessa eri vaiheessa (Markofsky 1980):

- kulkeutuminen ilmassa
- rajapinnan ylitys
- kulkeutuminen vedessä

Vaikealiukoisilla kaasuilla, kuten hapella, kulkeutuminen
ilmassa on. kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin kulkeutu
minen vedessä, eikä näin ollen ole liukenemisnopeutta ra
joittava tekijä. Tämän johdosta hapen liukenemisnopeudelle
voidaan kirjoittaa ainoastaan vedessä tapahtuvan prosessin
huomioiva yhtälö (Krenkel ja Novotny 1980):

= XL (c5-c) (3)

missä dc .

= hapen pitoisuuden muutos aikayksikössä

c = hapen pitoisuus vesimassassa
Ä = veden ja ilman kontaktipinnan ala
V = veden tilavuus
XL = hapensiirtokerroin

Vanhin ja kenties eniten käytetty,kertoimen KL määrittämi
seksi kehitetty malli on ns. kaksoiskerrosteoria. Teoriassa
oletetaan, että kaasun pitoisuudet ovat sekä ilmassa että
vedessä tasaisesti jakautuneet lukuunottamatta kahta mole
kylaarisen ohutta laminaarista rajakerrosta, joissa esiintyy
konsentraatiogradientti. Näissä rajakerroksissa pelkästään
molekylaarisen diffuusion avulla tapahtuva kulkeutuminen
määrää pitoisuuden muutosnopeuden vedessä. Koska hapen dif
fuusio vedessä on huomattavasti hita1mpaa kuin diffuusio
ilmassa (diffuusiokerroin 10 x DVESI) on ainoas
taan veden rajakerroksess a tapahtuvalla diffuusioitumisella
prosessille merkitystä ja hapen pitoisuuden rajapinnalla
voidaan olettaa olevan yhtäkuin Henry’n lain (kaava (1))
osoittama kyllästyspitoisuus (Krenkel ja Orlob 1963, Pöpel
1976 sekä Bennett ja Rathbun 1972).
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Koska molekylaarisesta diffuusiosta aiheutuva ainevirta
on suoraan verrannollinen diffuusioituvasta aineesta ja
ympäröivästä aineesta riippuvan diffusiokertoimen (D) ja
ainevirran suuntaisen pitoisuusgradientin (dc/dx) tuloon
(ns. fick’n 1. laki), voidaan nesteen laminaarisessa ra
jakerroksessa tapahtualle diffuusiolle kirjoittaa:

V dc - (C5C)
aÄdt’

eli KL = (4b)

missä rajakerroksen paksuus

Kuva 1. havainnollistaa hapen liukenemistapahtumaa kaksois
kerrosteorian mukaan, kun ilman rajakerorksessa tapahtuvan
diffuusion vaikutus on merkityksetön

Osoporne jo hoppipitoisuus

fl hoppivirran
suunto 2

/ C: Khpoz
— itmo- vesi —rojapinto

—. . —. —. . —.
rajokertos

vesi

c

Kuva 1. Hapen liukeneminen veteen ns. kaksoiskerrosteorian
mukaan, kun ilman ralakerroksen aiheuttama vastus
on merkityksetön (Hemond 1981)

Laminaarisen rajakerroksen esiintyminen edellyttää kuiten
kin hyvin tyyntä virtausta (Bennett la Rathhun 1972) ja
kokemus on osoittanut KL:n riippuvan vähemmän fl:stä kuin
kaava (4) antaa olettaa tPöpel 1976).
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Todellisuudessa XL on jonkinasteinen turbulenttisuuden

funktio (mm. Krenkel ja Novotny 1980).

Turbulenttisen virtaustilanteen nopeutunut kaasunvaihto,

jossa hapen kulkeutuminen molekylaarisen diffuusion sijas

ta tapahtuu pääasiassa intensiivisen sekoittumisen avulla,

kun hapella kyllästyneet, rajapinnalla sijaitsevat partik

kelit sekoittuvat muuhun vesimassaan ja uudet partikkelit

tulevat kosketukseen ilman kanssa, on kuitenkin monimutkai

nen ja toistaiseksi vain pintapuolisesti ymmärretty tapah

tuma. Niinpä lukuisat turbulenttisen virtaustilanteen - lä

hinnä turbulenttisen jokivirtauksen luonnollisen ilmastuk

sen - termin XL A/V määrittämiseen pyrkivät teoreettiset

tarkastelut ovatkin tähän mennessä olleet vain osittain

menestyksellisä (Bennett ja Rathbun 1972). Näitä teorioita

on tarkasteltu lähemmin kohdassa 2.13.

2.13 Liukeneminen virtaavaan veteen

Jokivirtauksen luonnollista, ts. ilman mitään lisäjärjeste
lyjä tapahtuvaa ilmastusta kuvataan kaavalla (3 ). Kertoi

men.X2 - joksi termi XL A/V yleensä yhdistetään suhteen
A/V vaikean mitattavuuden takia - määrittämiseksi johde
tut kaavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään (Krenkel ja
Novotny 1980):

1) Yksinkertaiset kokeelliset yhtälöt, jotka ilmoittavat
X2:n joidenkin tärkeimpien hydraulisten parametrien,
kuten keskimääräisen virtausnopeuden (U), vesisyvyy
den (H) ja energiagradientin kaltevuuden (Se) funktio
na. Yhtälöt ovat yleensä muotoa:

= BJmHT1SeP (5)

mjssä B, m, n ja p ovat kokeellisesti määriteltyjä
vakio i ta.

2) Monimutkaiset konseptuaalisiin malleihin perustuvat yh

tälöt. Xonseptuaalisia malleja, joilla pyritään kuvaa

maan turbulenttisen virtaustilanteen nopeutunutta kaa

sun liukenemista ovat mm. rajapinnan uusiutumisteoria

(surface reneval), kineettinen teoria ja edellä mainit

tu Iwksoiskerrosteoria (two-film) jne.

.•

... • •. •. •. • •



17

Kaiken kaikkiaan erilaisia jokivirtauksen luonnollisen ilmastuksen
K:ta ennustavia yhtälöitä on anrioiltayli 50 (Krenkel ja Novotny
1980). Erittäin perusteellisen esittelyn ja vertailun näis
tä ovat tehneet Bennett la Rathhun(1972). He tulivat työs
sään siihen tulokseen, että koska mikään olemassa olevista
K2:n ennustamismalleista ei tuottanut samaa tulosta sekä
luonnossa että laboratorio-olosuhteissa, olivat kaikki
olemassaolevat mallit jossain määrin riittämättömiä ja
epätäydellisiä. Wilson ja MacLeod (1974) testasivat 16
yleisimmin käytettyä ennustusmallia ja päätyivät saman tyyp
pisiin lopputuloksiin.

Edellä esitetyn perusteella onkin ilmeistä, että mitä ta
hansa 1(2:n ennustamismallia käytettäessä on oltava varauk
sellisia. Käytetyn mallin tulisi hyvin kuvata kyseiselle
tapaukselle mitattuja arvoja, jotta sen soveltaminen oli
si perusteltua (KrenkeljaNovotny 1920 ).

Taulukossa 2 on esitetty joitakin yleisesti käytettyj K7:n
ennustamismalleja. Kaavat on johdettu englantilaisille yk
siköille. Muunnettaessa metriset yksiköt englantilaisiksi
1 m = 3,28 ft. Kaavat on laskettu lämpötilalle 20°C. So-
velettaessa niitä muille lämpötiloille, korjaukset on teh
tävä kohdan 2.15 mukaisesti.

Taulukko 2. Ilmastuskertoimen K2 ennustamismalleja (20°C:ssa).

Lähde
‘2

yksiköt

Churchill
5 fl25. U K = 1/d

et al. 1962 ‘ 1,ö73 1J = ft/s
H ft

Krenkelja -4 f0’408
K2 = 1/min

Orlob 1963
1,14110

0,660
F = ft /miw

missä U = ft/min
F = = ft/min2

(S :n määritvksstä am.
lhtecss Dail a
Harlenian (1966))

Isaacs ja u 1/d
Caudy 1968 ‘2

U = ft/s
H=ft
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2.14 Paikallisen lisäilmastuksen peri
a a.t t e e t

O Kaavaa (3) (kohta 2.12) voidaan käyttää myös lisäilmastuk
sen periaatteita tarkasteltaessa. Kaavasta havaitaan, että
aikayksikössä tapahtuvaa happipitoisuuden nousua (dc/dt)
voidaan nostaa kasvattamalla (Markofsky 1980):

1) Turbulenttisuutta (termi KL), mihin perustuu mm. mekaani
nen ilmastus.

2) Pinta-ala -tilavinissuhdetta (A/V), mikä saadaan aikaan
mm. käyttämällä isojen kuplien sijasta pieniä kuplia
kuplailmastuksessa.

3) Happivajausta (c5-c), mikä voi tapahtua ainoastaan kyl
lästyspitoisuutta kasvattamalla. Koska tämä taas riippuu
hapen osapaineesta (kaava(1),kohta 2.11), saadaan halut
tu tulos käyttämällä suurempaa ulkoista painetta tai puh
dasta happea.

2.15 Lämpötilan vaikutus

Lämpötilan kasvaessa hapen kyllästyspitoisuus (c5) pienenee,
mikä kaavan (3) mukaan pienentää hapen liukenemisnopeut
ta. Koska lämpötilan kasvu toisaalta kasvattaa hapen dif
fuusiokerrointa (13), riippuu lämpötilan kokonaisvaikutus
liukenemisnopeuteen siitä, dominoiko hapen kulkeutusmipro
sessia diffuusio vai lämpötilasta riippumaton turbulenssi.

Imhoff ja Albrecht (1972 a ja b) jakavat ilmastustapahtumat kas
vavan turbulenttisuuden mukaan kolmeen eri ryhmään, joille
he määrittelevät lämpötilakorjaukset seuraavasti:

1) Avouomavirtauksen luonnollinen ilmastus, jossa diffuu
sion merkitys liukenemiselle on suuri (kuva 2, käyrä A):

1 — K 9(T20°) (6)
2 (T) — 2(20)

missä 12T = ilmastuskerroin (kaava 4) tarkasteltavas
sa lämpötilassa

12(20) = ilm. kerroin 200C:ssa
T = tarkasteltava lämpötila
9 = 1,0241

Kertoimelle 9 on käytetty useitakin eri mittauksilla saa
tuja arvoja. Yleiseen käyttöön on kuitenkin hyväksytty
Churchill et al:n (1961) laajojen ja huolellisten mit
tausten tuloksena saama 9 = 1,0241. Arvon on myös
Committee of Sanitary Engineering (ASCE) hyväksynyt
standardikseen (Imhoff ja Albrecht 1972a).

.

-—-.--.
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2) Matalaturbulenttinen lisäilmastus, kuten pneumaattinen
ja mekaaninen (< 20 W/m3) ilmastus:
Lämpötilakorlaus tehdään ns. Pasveerin (1955) menetelmän mukaan
jolloin välillä T = 5-30°C aikayksikössä liukenevan haen mää
rä pysyy likimain vakiona. Näin on, koska lämpötilan kasvun ai
heuttama diffuusioltertoimen kasvu ja kyllästyspitoisuu
den samanaikainen pieneneminen kompensoivat toisensa (ku
va 2, käyrä B).

3) Voimakkaasti turbulenttinen lisäilmastus, kuten turbii
ni-, pato- ja mekaaninen (> 20 W/m3) ilmastus, jossa diffuusiol
la ei enää mitään vaikutusta turhulenssin rinnalla:
Lmpötilalla ei ole vaikutusta kertoimeen KLA/V ja korjaus
tehdään ottamalla huomioon kyllästyspitoisuuden piene
minen (kuva 2, käyrä C).

Kuva 2 havainnollistaa lämpötilakorlauksen vaikutusta eri
ryhmissä.

1.3

1,2 -

0

1 A: avouomovirtouk sen Luonnollinen
ilmostus (Churchitt)

B: p neilmoilmostimet jo turbutenth
suudettQon a[hajset mekaoniset
ilmastimet

0.9 C voimokkoosti tucbutenttiset mekooniset
ilmostimet t>20/att/m3)

tn 0,8
c

0,7

0,5

Kuva 2. Hapen liukeneminen lämpötilan funktiona (Imhoff ja
Albrecht 1972).

Jaottelussa ehdotetusta mekaanisten pintai imastimien
lämpötilakorjauksen tekemisestä käyrän C mukaan on esi
tetty kritiikkiä, koska aikaisempi yleinen käytäntö on
olettanut näille käyrän B mukaisen käyttäytymisen. Asi
an selvittämisen on esitetty edellvttävän lisätutkimuk
sia (Krenkel ja Novotny 1972 sekä Imhoff ja Albrecht
1972c).

2.16 Epäpuhtauksien vaikutus

Veden sisältämät epäpuhtaudet vaikuttavat, paitsi hapen
kyllästyspitoisuuteen (kohta 2.11) myös muihin liukenemis
prosessin osatekijöihn. Epäpuhtauksien vaikutusta ilmas
tustulokseen voidaan kuvata kertoimella a, joka kuvaa epä
puhtaaan veden ilmastustuloksen suhdetta puhtaan veden vas
taavaan arvoon. Jos epäpuhtauksilla on epäedullinen vaiku
tus, on a < 1 (Markofsky 1980).

5 10 15 20 25 30 °C 35
Veden tdmpötitc
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Pinta-aktiivisten aineiden vaikutus perustuu niiden kykyyn
asettua ilma-vesi -rajapinnalle, mikä hidastaa happimolekyy
lien siirtymistä ilmasta veteen. Mancy ja Okun (1965) mai
nitsevat neljä tutkimusta, joiden mukaan ilmiö johtuisi
pelkästään siitä, että ko, aineet vähentävät hydrodynaa
musta aktiviteettia ulma-vesi-rajapinnalla ts. rajapintojen
uudistuminen on vähäisempää. Toisaalta he mainitsevat kuu

si tutkimusta, joiden mukaan hidastava vaikutus johtuu,
paitsi hydrodynaamisten olosuhteiden muuttumisesta, myös
siitä, että rajapinnalle asettuneet pinta-aktiivisen ai
neen molekyylit sinänsä estävät happimolekyylien läpikul
keutumista.

Gameson, Truesdale ja Varley (1956), Metzger (1968) sekä
Mancy ja Okun (1965) ovat kaikki tutkimuksissaan tulleet
siihen tulokseen, että pinta-aktiivisilla aineilla on vai
kutusta ilmastusprosessiin vain vähäisen ja keskimääräisen
turhulenssin alueilla. Gameson et al:n mukaan tämä alue
vastaa ‘Englannin alavien alueiden jokien KL-arvoa (kaava
3 ). Mancyn ja Okunin mukaan ko. turbulenttisuusalue
vataa Reynolds’in luvun Re (ks. kohta 3) suuruusluokkaa
10,

Ilmiö selittyy seuraavasti (Londong 1973): Levossa tai
laminaarisessa virtaustilassa,ts. molekylaarisen diffuu
sion vaikutusalueella,pinta-aktiivisia aineita ehtii ker
tyä eniten ilma-vesi-rajapinnoille, koska rajapintojen
uudistuminen näissä olosuhteissa on hitainta. Molekylaari
sen diffuusion alueella ei hidastunut rajapinnan ylitys
kuitenkaan ole ratkaiseva prosessi hapen ahsorboitumista
pahtunassa; mäaräävd on kulkeutumincn itse velessä ja tä
han pinta aktivisilla aineilla ei ole vaikutusta. Niinpä
korjauskerroin u 1

Myös voimakkaasti turhulenttisessa virtaustilanteessa on
pinta-aktiivisten aineiden vaikutus vähäinen. Rajapinto
jon uudistuminen ja hapella kyllästyminen tapahtuu no
peammin kuin pinta-aktiivisten aineiden asettuminen raja
pinnoille, joten rajapintojen ylitys ei vaikeudu. Mekaani
sun sekoittumistapahtumuin pinta-aktiivisilla aineil la
taas ei yleensä ole ollenkaan vaikutusta. Pienetynyt pin
tajännitys voi kasvattaa suhdetta A/V (kaava 3 ) minkä
vuoksi x, joka yleensäkin näissä olosuhteissa on vain vä
hän alle yhden, voi olla jopa suurempi kuin yksi.

Ldellä mainittujen rajatapausten välisellä alueella pinta
aktiivisclla aineella sen sijaan on vaikutusta (a < 1).
Tällä alueella rajapintojen uusiutuminen on riittävän hi
dasta, jotta pinta-aktiivisten aineiden molekyylit ehtivät
asettua niille, Toisaalta kulkeutuminen itse vedessä on
niin nopeaa, että hidastunut rajapinnan ylitys tulee mää
rääväksi.

Ilmastusmenetelmissä, joissa hapen liukenemista tapahtuu
ilmakuplien välityksellä, pinta-aktiivisten aineiden vai
kutus on monimuotoinen. Pienentyneen pintajännitvksen vuok
si saattaa kuplakoko pienenty. Tämän vuoksi suhde A/V kas
vaa, mikä on edullista ilmastukselle. PienLt, pyöreät ilma-
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kuplat kuitenkin nousevat suoralinjaisemmin kuin isot ja
niiden aiheuttaman pienemmän leikkausvoiman vuoksi on
rajapintojen uudistuminen hitaampaa. Tästä aiheutuva pinta
aktiivisten aineiden suurempi kerääntyminen rajapinnoille
taas on epäedullista (Londong 1973). Voimakkaasti turbu
lenttisessa tilanteessa jälkimmäinen ilmiö kuitenkin me
nettää merkityksenä (Avery ja Novak 1978).

Elektrolyyttien vaikutus on samantyyppinen kuin pinta-ak
tiivisten aineiden, mutta niiden määrälliset vaikutukset
ovat vähäisemmät (Londong 1973).

Bätrofisessa vesistöissä saattaa myös orgaanisillaaineilla
olla vaikutusta ilmastukseen, sillä ne voivat niinikään
pienent*ä veden pintajännitystä. Tämän on otaksuttu joh
tuvan levien erittämän öljyn ilma-vesi -rajapismalle muo
dostamasta kerroksesta (Londong 1973 3aMann 1971).

2.2 ILMAKUPLAT VEDESSÄ

2.21 Yksittäisen kuplan nousu

Levossa olevassa nesteessä nousevan yksittäisen kaasukuplan
käyttäytymiseen vaikuttavat sekä kaasun että nesteen ominai
suudet ja kuplan koko.

Nesteillä, joiden viskositeetti on alhainen, kuten esimer
kiksi puhtaalla vedellä, pienet kuplat ovat muodoltaan
pallomaisia. Kuplakoon kasvaessa niiden muoto alkaa enem
män ja enemmän poiketa pallomaisesta saavuttaen lopulta
litistetyn ellipsoidin muodon. Muodon muuttuminen johtuu
kuplaa .ympäröivän virtauksen aiheuttamasta painejakautu
masta. Noin maksiminousunopeutta vastaavalla kuplakoolla
ellipsoidimainen muoto tulee epästabiiliksi .ja lopulta,
hyvin suurilla halkaisijan arvoilla kupla saavuttaa sieni
mäiselhpallon sektoria muistuttavan muodon. Tällaisen kup
lan yläosa on melko stabiili, alaosasta sen sijaan irtoaa
pieniä kuplia.

Kuplien nousurata viskositeetiltaan alhaisissa nesteissä
on pienillä kuplilla pystysuora. Kuplakoon kasvaessa nou
surata muuttuu saavuttaen spiraalimaisen muodon noin mak
siminousunopeutta vastaavilla halkaisijan arvoilla. Suuret
kuplat nousevat taas kohtisuoraan ylöspäin (Kobus 1973a).

Kuva 3a esittää viskositeetiltaan erilaisissa nesteissä
notisevien kuplien kitkakertoimen (cd) ja Reynolds’in luvun
(Re) välisiä riippuvuuksia kokeellisten mittausten pohjal
ta. Viskositeettia kuvaa nesteparametri (Z), joka kasvaa
nesteen viskositeetin kasvaessa. Reynolds’in lukua ja nes
teparametria on lähemmin käsitelty dimensiottomien tunnus
lukujen yhteydessä kohdassa 3.
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Kuvan 3a alkuosalle, joka vastaa kiinteän kuulan tavoin
nousevaa kuplaa Hogan et al’in (1970) mukaan alue lie <

1 ja Peebles’in ja Garber’in (1953) mukaan alue lie < 2),
kitkakerroin on ratkaistu analyyttisesti:

Cd = 24/lie (7)

Vastaava kuplan tasainen nousunopeus eli rajanopeus voidaan
ratkaista Stokes’in laista (Hörler 1964).

Hyvin suurilla Reynolds’in luvuilla (vedelle Hörler’in
(1964) nukaan anoilla Re> 1380) lwplan liik tulee pääasiassa
riippuvaiseksi hitaus- ja painovoimista ja kitkakerroin saa
vuttaa kuplakoosta ja Reynolds’in luvusta riippumatto
man vakioarvon, joksi on kokeellisesti määritelty (Peebles
ja Garber 1953):

Cd = 2.6 = vakio (8)

Näiden äärialueiden välisille kuvan 3a käyrien osille on
johdettu sekä kokeellisia että osin myös analyyttisia riip
puvuuksia, joita on esitelty mm. lähteissä Peebles ja
Garber (1953), Hörler (1964) sekä Kobus (1973a).

Puhtaan veden viskositeetti on hyvin alhainen (Z
Kuvassa 3b on esitetty Hahermann’in ja Morton’in (1954) eri
mittaustuloksista yhdistämät nousunopeuden ja kuplakoon
väliset riippuvuudet tislatulle vedelle ja vesijohtovedel
le. Kuvasta havaitaan, että tislatuila vedellä nousunopeus
saavuttaa selvän maksimiarvon. Tämä vastaa kitkakertoimen
minimiä, joka kuvan 3a perusteella sijoittuu Reynolds’in
luvun alueelle 200-400. Vesijohtovedellä, jonka koostumus
jo poikkeaa “puhtaasta vedestä”, käyttäytyminen on selväs
ti loivempaa.

2.22 Kupl ien koko

Syötettäessä ilmaa veteen sijoitettujen suuttimien avulla
on syntyvien kuplien koon havaittu riippuvan sekä käyte
tystä ilmavirtaamasta että ilmastimen aukkojen koosta tau
lukon 3 mukaan.

Taulukko 3. Kuplakoon riippuvuus aukkojen koosta Horler’in
(1964) mukaan.

Ilmastimen aukon Kuplan horisontaalisuun
halkaisija (mm) tainen halkaisija (mm) —

0,200 — 0,380 2,2
0,130 — 0,160 1,2
0,045 — 0,070 0,8
0,025 — 0,035 0,5
0,020 — 0,030 0,5

iv’r. r’ri-i-. .?rr .- awrnt .,nfl ....
...
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Taulukossa 3 esitettyjen arvojen määritysolosuhteita
kuten käytettyä ilmavirtaamaa ei ilmoiteta.

Ippen et al’in (1952) ja Maier’in (1927) mukaan aukosta
purkautuvan kupian halkaisija on 10-11 kertainen aukon
halkaisijaan verrattuna, jos syötettävä ilmavirtaama on
suhteellisen alhainen (Hogan 1970).

Kobus’in (1973b) mukaan uoman pohjalta syötetyn kupla
parven kuplien koon riippuvuus ilmastinen aukkojen suu
ruudesta ja/tai syötetystä ilmavirtaamasta määräytyy syö
tetyn ilmavirtaaman suuruuden mukaan. Syötetyn ilmavirtaa
man ollessa pieni, irtoaa kaasu suuttimesta yksittäisinä
kuplina. Kaikkein alhaisimmilla ilmavirtaamilla kuplan
muodostus on niin hidasta, ettei ilman virtaamalla ole
kuplien muodostumiseen mitään vaikutusta ja muodostuvien
kuplien koko voidaan ratkaista analyyttisesti kuplan voi
matasapainoyhtälöstä (9).

d ‘6a.d0 J 1/3
b - (P-P)g;

missä db = kuplan halkaisija
d0 = aukon halkaisija
a = veden pintajännitys
p = veden tiheys
Pp = ilman tiheys
g = maan vetovoiman kiihtyvyys

Yhtälö (9) on voimassa kuplan liikkuessa pelkän nesteen
eikä veden virtauksen vaikutuksesta. Syötetyn ilmavirtaa
man kasvaessa alkaa aukon koon lisäksi myös syötetty il
mavirtaama vaikuttaa syntyvien kuplien kokoon. Syötetyn
ilmavirtaaman tullessa riittävän suureksi ei kaasu enää
purkaudu kuplina vaan jatkuvana ilmasuihkuna, joka vedes
sä muuttuu epästabiiliseksi ja hajoaa yksittäisiksi kup
liksi.

Vapaan veden pinnan kautta, esimerkiksi sukeltavan vesi
suihkun välityksellä, tulevan ilman synnyttämän kuplapar
ven kokojakautumasta ei ole tehty vastaavanlaisia määri
tyksiä. Kuitenkin myös tässä tapauksessa on itsesynnytetty
turbulenssi kokojakautumalle ratkaiseva.

Havaintojen mukaan on ilmakuplien kokojakautuma täysin
kehittyneellä turbulenssilla välillä 3-10 mm. Arvot päte
vät yhtä hyvin syötetyille kuin veteen luonnollisestikin
tulleille kuplille. Ilman virtaamalla ei ilmeisesti ole
vaikutusta vaan ainoastaan turbulenssin luonteella. Ylei
sesti ottaen voidaan todeta, että mitä suurempi on pai
kallinen turbulenssi sitä pienempiä ovat muodostuvat kup
lat (Kobus 1973a).

.e.

.cI. .wt.
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2.23 Kuplien liike kuplaparvessa

Parvessa liikkuvan kuplan liikkeeseezi vaikuttavat myös ym
päröivät kupiat.

Syötettäessä ilmavirta altaan pohjalta muodostaa nouseva
kuplaparvi ylöspäin suuntautuvan veden virtauskentän, jon
ka aiheuttama nopeus tulee joka pisteessä lisätä kuplan
nopeuteen. Tällaisen ylöspäin suuntautuvan kuplaparven
keskimääräinen nousunopeus on siis suurempi kuin, jos
kuplat nousisivat toisistaan riippumatta.

Tällaisessa tapauksessa voidaan kuplan paikallinen nousu-
nopeus (ub) määritellä kaavalla (Kobus 1973a):

ub=u+Mlb (10)

missä Aub riippuu yksinomaan kupian halkaisijasta ja on
yhtä kuin vastaavan kuplan nousunopeus levossa olevassa
nesteessä. Nousevan kupiaparven aiheuttama veden nopeus
(u) taas riippuu ilmavirrasta, joka sen aiheuttaa.

Kokeellisesti saatua syötetyn ilmavirran ja kuplien keski
määräisen nousunopeuden välistä riippuvuutta levossa ole
vassa nejteessä havainnollistaa kuvan 4 ylin käyrä (u11 =

0). Vertaamalla kuvan nousunopeuden arvoja edellä esitet
tyihin yksittäisen kuplan nousunopeuksiin havaitaan kupia
parven merkitys huomattavan suureksi.

Tapauksissa, joissa ilmakuplat tulevat veteen vapaan veden
pinnan kautta, muodostuu kupiaparvi alaspäin laskeutuvis
ta ja takaisin pinnalle nousevista kupiista. Jos esimer
kiksi veteen sukeltava suihku tuo mukanaan ilmakuplia,
aiheuttaa suihku kupliin alaspäin painavan voiman. Tätä
vastustaa kuplien luonnollinen nostevoima. Nämä voimat
sekä lisäksi mm. vallitseva turbulenssi yhdessä määräävät
kuplaparven käyttäytymisen (McKeogh ja Ervine 1981). Yl
häältä päin syötettävien ilmakuplien käyttäytymistä on
lähemmin tarkasteltu ylisyöksypadon yhteydessä kohdassa 4.1.

2.24 Hori sont aal ivirtauksen vaikutus

Horisontaalisen virtauskomponentin on havaittu hidastavan
ylöspäin nousevan kuplaparven keskimääräistä nousunopeut
ta (ub) huomattavasti. Kokeellisia mittaustuloksia hori
sontaalisen virtausnopeuden vaikutuksesta uoman pohjal
ta syötettävän kupiaparven nousunopeuteen on esitetty
kuvassa 4.

-w
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Kuva 4. Horisontaalisen virtausnopeuden tuH) ja syötet

tävän ilmavirran vaikutus kupiaparven keskimää
räiseen nousunopeuteen (Kobus 1973 a),

3. DIMENSIOANALYYSI JA DIMENSIOTTO

MAT TUNNUSLUVUT

Dimensioanalyysi on paljon käytetty menetelmä vesitekniikan

ja myös vesien ilmastuksen tutkimuksessa. Menetelmä perus

tuu tietoon, että minkä tahansa fysikaalista riippuvuutta

kuvaavan yhtälön tulee, jotta se olisi oikea, olla myös

dimensioiltaan homogeeninen

Etsittäessä riippuvuutta jotain ilmiötä kuvaaville suu

reille dimensioanalyysiä käyttäen, etenee tutkimus seu

raavasti (Rouse 1961)

1) Valitaan ne suureet, joiden kokemuksesta tiedetään vai

kuttavan tutkittavaan ilmiöön; suureista yhden tulee
olla sellainen, että sen oletetaan riippuvan muista,

muiden taas tulee olla keskenään riippumattomia (Rou
se 1959).

2) Dimens ioanalyysin keinoin nämä muuttuj at ryhmiteliään

dimensiottomiin perusryhmiin.
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3) Näin saatujen perusryhmien väliset riippuvuudet pyritään
määrittämään joko kokeellisesti tai analyyttisesti.

Suureiden ryhmittely dimensiottomiin perusryhmiin (vaihe 2)
tapahtuu ns. Ir-teoreeman perusteella (Rouse 1961).
Teorian mukaan, jos mikä tahansa muuttuja A1, riippuu toi
sistaan riippumattomista muuttujista A2, A3...An, voidaan
yleinen yhteys tällöin kirjoittaa:

a f(A2,A3...A) (11)

Muuttujat voidaan edelleen ryhmitellä toisen riippuvuuden
f’ mukaisesti:

f’(A1,Ä2...A) = 0 (12)

(vrt, esim.; kun x = f(y) = y2 x-y2 = f’(x,y) = 0)

Jos kaikki n muuttujaa voidaan ilmoittaa m:llä perusdimen
siolla, jotka hydrauliikassa yleensä ovat pituus (L), aika
(T) ja massa (M), voidaan muuttujat tällöin rvhmitellä n-m:
dimensiottomaan termiin;

* (w1,w2...n ) =0 (13)

Jokaisessa termissä tulee olla m+1 muuttujaa, joista vain
yhtä tarvitsee nwttaa tenni tenniltä. Tonnin nuttuj ien eksponen
tit voidaan ratkaista, kun tiedetään, että termin kokonais
dimension on oltava nolla.

Jos ilmiöön vaikuttavat muuttujat voidaan ryhmitellä yhdek
si dimensiottomaksi luvuksi, on yhtälö yksinkertaista muo
toa:

= 0 (14)

Koska tämä yksittäinen termi ei voi muuttua minkään mukaan,
on sen oltava vakio (Rouse 1959):

ir 1 = vakio (15)

Nesteen liikkeeseen vaikuttavat muuttujat CA1) voidaan ja
kaa kolmeen pääryhmättn (Rouse 161):

1) lineaariset dimensiot, jotka ilmoittavat Feometriset
reunaehdot (11,12,13,14),

2) kinemaattiset ja dynaamiset muuttujat, eli yleisemmin
virtausnopeus (v) paineen muutos (Ap) ja

3) nesteen ominaisuudet, eli tiheys (p) ominaispaino (),
viskositeetti (jO, pintajännitys (a) ja kokoonpuristu
vuus (E).
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Näistä muuttujista valitaan tarkasteltaviksi ne, joiden
kokemuksesta tiedetään vaikuttavan tutkittavaan ilmiöön.
Edullisinta on, jos mahdollisista vaikuttavista voimista
(gravitaatio, pintajännitys, viskositeetti ja kimmoisuus)
yksi on selvästi dominoiva, jolloin muiden vaikutus sen rinnal
la voidaan jättää huomiotta.

Virtaavalle vedelle, jonka pinta on vapaa ja jonka dirnensiot
ja virtausnopeus ovat riittävän suuret,s.e. pintajännityksellä
ja viskositeetilla ei ole merkitystä, gravitaatio on do
minoiva voima (Rouse 1959) . Gravitaatiovoiman vaiku
tusta kuvaava, dimensioanalyysilla johdettu dimensioton
tunnusluku tunnetaan ns. Frouden lukuna:

Fr (16)

11 g

Frouden luku on tärkeä kuvattaessa edellämainitunlaisia
ilmiöitä kuten esimerkiksi virtausta padon yli (Daily ja
Harleman 1966 )

Viskositeettivoimaa kuvaava dimensioton luku on ns. ReynoldsT
in luku:

l1vp l1v
Re= — = (17)

Reynolds’ in luku on tärkeä ilmiöissä, joissa viskositeetin
vaikutus on suuri , 1 äh innä putk ien, turb i inien ja pumppuj en
virtausta tutkittaessa (Rouse 1961) . Myös ilmiöissä,
joissa gravitaation vaikutus on dominoiva, on Reynoläs?in

luvulla on merkitystä, jos virtausnoneudet ovat pieniä.

Pintajännityksen vaikutusta kuvaava dimensionalavysilla
j ohdettava luku on ns . Weber in luku:

11 p
W = (18)

0

Weberin luku on tärkeä ilmiöissä, joissa pintajännityksen
vaikutus on dominoiva, kuten pisaroiden muodostuminen suut
timista (Daily ja Harleman 1966) tai milloin lineaariset di
mensiot ovat pieniä (Rouse 1961)

Lisäksi ilmastustutkimuksessa usein käytetään ns. nestepa
rametria Z, joka määritellään

z = = (19)
He Fr oo

Se sisältää yksinomaan nesteen ominaisuuksia ja on näin
ollen vakio t ietyl le vedel le. Sen v iht olut johtuvat pää -

asiassa iskositeetin (p) viihteluista,s;lli s0k9 tihes
(p) etta nintajannitys (o) iihtolcvat vain hyvin ahin
eri nesteill i (kohus 197%a sok t Woenci i PrPuige
1973)
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Vaikka edellä esitetyt dimensiottomat tunnusluvut ovatkin
tärkeitä dimensionalayvsia sovellettaessa ei menetelmän
käyttö luonnollisestikaan rajoitu niihin.

4. L 1 SAI LMASTUSMENETELMAT

4.1 VAPAA YLISYJKSYPATQ

Vapaassa ylisyöksupadossa tapahtuvaa ilmastusta on seuraa
vissa kappaleissa tarkasteltu lähtemällä liikkeelle itse
ilmastustapahtuman periaatteesta. Vapaa vlisyöksypato voi
daan erittäin pitkälle rinnastaa tapaukseen, jossa ilma-
kehässä putoava, suuttimesta purettava vesisuihku putoaa
levossa olevaan vesialtaaseen. Koska jälkimmäinen on il
miönä täydellisemmin ymmärretty, on lähtötarkasteluissa
pitkälle tukeuduttu myös tälle ilmiölle tehtyihin tutkimuk
siin - tavoitteena näin lähinnä syventää myös varsinaisen
ylisyöksypadon ilmastustapahtuman kuvaa.

Seuraavaksi on tarkasteltu eri yksittäisten tekijöiden
vaikutusta ylisyöksypadon ilmastustulokseen. Tämän jaot
telun tarkoituksena on lähinnä palvella käytännön suunnit
telutyötä, sillä varsinainen ilmiön kokonaiskäsittely
yhtenäisen teorian muodossa edellyttää eri tekijöiden
yhteisvaikutusten Ymmärtärnistä.

Kokonaisilmiön selittämiseen pyrkivistä tarkasteluista ja
sille johdetuista kaavoista uusimmat ja eri tekijöitä
monipuolisimmin huomioon ottavat, ovat lähestyneet ongel
maa dimensioanalyysin avulla. Tälle lähestymistavalle ja
myös siitä esitetylle kritiikille, on annettu myös tässä
kirj allisuuselvityksessä eniten painoa.

Ylisyöksypadon ilmastustapahtumaa ei missään tutkimuksissa
ole lähestytty puhtaasti teoreettisesti. Suuttimesta pu
rettavalle levossa olevaan altaaseen sukeltavalle suihkul
le on pyritty soveltamaan myös tätä lähestymistapaa. Nämä
tarkastelut on otettu mukaan (kohta 4.15), koska ne - vaik
kakaan eivät ole suoraan vapaalle ylisyöksypadolle sovel
lettavissa - tarjoavat kuitenkin mielenkiintoisen uuden
näkökulman.

4.11 Ilmastustapahtuma

Vapian yli svöksypadon ( kuva 5) ii ma stustapahtuma yo Ida an
jakaa seuraavi in vaihe is i iii (Marko [skv ja Kobus 1978 sekä
London 1973):
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1) Hapen liukeneminen ilmakehästä putouksen aikana,

2) Alavesialtaassa tapahtuva hapen liukeneminen,
joka tapahtuu kolmen peräkkäisen ilmiön seura
uksena
a) alavesialtaaseen sukeltava suihku tuo mukanaan

ilmaa ympäröivästä ilmakehästä
b) mekaanisten kulkeutumisprosessien välityksel

lä ilmakupiat kulkeutuvat sisääntulokohdasta
muualle vesimassaan

c) ilmakuplien happi liukenee veteen

Edellä sanotun lisäksi happea liukenee veteen, kun kuplat
nousevat pintaan ja aiheuttavat turbulenssia rikkoutues
saan, Tämä ilmiö on merkittävä erityisesti järvi-ilmas
tuksessa

toomoteveysE
yksikköä kohti q

Itman tunkeutu—
minen veteen
Leveysyksikköä

2 kohti qa

_______

J >
> >,.

Kuva 5. Ylisyöksypato (Marko Esky ja Kohua 178)

4.111 Putouksen aikana tapahtuva hapen liukeneminen

Putouksen aikaista hapen liukenemista voidaan ajatella erään

laisena avouomavirtauksen erikoistapauksena, jossa suih

kun reunoilla sijaitsevat vesipartikkelit kyllästyvät ha

pella ja hapenkulkeutuminen suihkun sisälle tapahtuu -

virtausolosuhteista riippuen - joko molekylaarisen dif

fuusion tai turbulenttisen ekoittuwisn välityksellä

flondong 1973 ja fhron et al. 1981).

Londong (193) on soveltanut tapahtuman tarkasteluun Fickin

1. laista (vrt, kohta 2,12) johdettua ns. SteFan’in laavaa:

s 2A(-)

missä aiemmin mainittujen 1isksi
3 ajassa t dif[uusoituneen hapen mäirä
t = tarkasteltavan ajanjakson pituus
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Kaava (20) soveltuu periaatteessa vain levossa olevalle,
yhteen suuntaan rajoittamattomalle vesimassalle, Käyttämäl
lä Pasveer’in (1955) kaavan voimassaoloalueen laajentamisek
si johtamia kriteereitä, Londong kuitenkin soveltaa kaavaa
ylisyöksyn putousvaiheelle. Kriteerien mukaan kaava on voi
massa esim. jos diffusoitumisaikaa t = ls (n. m putouskor
keus) vastaava rajakerroksen paksuus < 610 m.

Kaavan (20) pohjalta hän on analyyttisesti johtanut kaavan
1 m leveän, molemmilta puolilta ilmastetun ylisyöksyn pu
tousvaiheen hapen liukenemiselle (lämpötila ÷15°C)

- 1,110h1 -

C
— 7/3 c c) ( )

1,5q +gh

missä dc = happipitoisuuden muutos (mg/l)
q = virtaama kohti

(m/s m)
h = putouskorkeus

Kaavan graafinen esitys tilanteelle, jossa alkuperäinen hap
pipitoisuus c0 = 0 (100 % vajaus) on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Happipitoisuuden muutos ylisyöksypadon putouksen
aikana (c0 0 mg/l, T 15°C)(Londong 1973).

Kuvasta 6 hava 1 taan, että koko tarkastelulla alueella q =

10,o0i rn’/s li 0,1- 0 n hapen 1 inL nummen on erittäin
h 11 t iii li\ i n d i im m 1 1 i m 1 1 ci m ik isiil i

suurilla putouskorkeuksilla saadaan mitattvia (yli 0,1 mg/l)
hapen liukenemisarvoja.

0

di
•0

In

0,01

0

0
0•

0.1 1,0 m 10

Putouskorkeus h
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Jos verrataan saatuja arvoja padoilla saataviin kokonais
ilmastustuloksiin, jotka alle 5 n:n padoillakin saattavat
olla jopa luokkaa 10 mg/l, havaitaan ettei niillä käytän
nössä ole merkitystä (Londong 1973).

Suoritetut mittaukset tukevat saatua tulosta. Min. Gameson
(1957) ja Londong (1973) ovat mitanneet hapen liukenemista
itse putouksen aikana suorittamalla ensimmäisen mittauksen
välittömästi ennen putousta ja jälkimmäinen juuri ennen
törmäystä alaveteen. Kummassakaan mittauksessa ei happipi
toisuuden havaittu sanottavasti muuttuvan putouksen aikana.

Käytännössä ilmastus tapahtuu lähes kokonaan alavesialtaassa.

4.112 Alavesialtaassa tapahtuva hapen 1 iukeneminen

Alavesialtaassa tapahtuvaan hapen liukenemiseen vaikutta
vista tekijöistä sekä altaaseen tulevan ilman määrä että
ilmakuplan kulkeutuminen pois sisääntulokohdasta riippuvat
pelkästään ilma-vesi-seoksen hydrodynamiikasta. Hapen liu
keneminen ilmakuplista veteen taas riippuu kemiallisista
omainaisuuksista kuten veden lämpötilasta, alkuperäisestä
happipitoisuudesta, suolapitoisuudesta ja epäpuhtauksien
määrästä, joita tarkasteltiin jo kohdassa 2.1 (Markofsky
ja Kobus 1978).

4.112.1 Ilman tunkeutumisprosessi

Jotta alavesialtaaseen sukeltava suihku toisi ilmaa muka
naan, on suihkun kineettisen energian oltava riittävän suu
ri voittamaan alastulokohdassa vaikuttava veden pintajän
nityksestä aiheutuva voima. Aivan pienillä virtaamilla ja
putouskorkeuksilla ei ilmastusta siis tapahdu.

Lin ja Donnelly (1966) ovat tutkineet suuttimesta purkau
tuvan levossa olevaan alavesialtaaseen sukeltavan suihkun
ilmastusvaikutusta ja tuleet siihen tuloksen, että ilman
tunkeutuminen ala-altaaseen tapahtuu laminaarisilla ja
turbulenttisilla suihkuilla kokonaan eri mekanismeilla.
Laminaarisen suihkun mukana tulevat ilmakuplat syntyvät
siten, että altaaseen sukeltavan suihkun ja sitä ympäröi
vän nesteen välille muodostuu kaasufilmi, joka särkyy
suihkun muttuessa epästabiiliksi vedessä (kuva 7a). Tur
bulenttiset suihkut sen sijaan ovat epästabiileja jo il
massa ja niiden pinta on epätasainen. Ilman sekoittuminen
suihkun virtaukseen tapahtuu jo ilmakehässä ja uppoamis
kohdassa kuplien muodostuminen on voimakasta (kuva 7c).

:J._,,
. . v.---. . .“.-. tt.ys..- . . ::;-:--.-.-.- ;.. . %..
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—Site suihku

Värähtetevä

- Nouse—• vat kup—
lot

Laskeutuvot
kuptat •LOO

1 Sujiri
vajaamis—
syvyys, D

Kachea suihku

Voimakas
pinnan epo
tasoisuus

Tiiviisti
-- pakkauku—

neet kuptat

Kuva 7. Ilman tunkeutumismekanismi a) laminaariselle,
b) siirtymävaiheen, c) täysin turbulenttiselle
ja cl) pisaroiksi halonneelle suihkulle (McKeogh
ja Ervine 1981)

McKeogh ja Ervine (1981) tävdens ivät tätä j aottelua erot
tamalla vielä laminaarisen ja turhulenttisen suihkun vä
lillä ns. siirtymäalueen suihkun jossa ilman tunkeutu
misprosessille on oleellista suihkun alaspäin suuntautu
van virtauksen sekä suihkua ympäröivän ilmakehän paineen
alavesialtaaseen suihkun ympärille muodostama pyörteinen
painuma. Pyörre sekä siinä vallitseva säteen suuntainen,
suihkuun suuntautuva virtaus yhdessä aiheuttavat epäsään
nöllisen ilman tunkeutumisprosessin (kuva 7b). Turbulent
tiselle suihkulle he ilmaisevat ilman tunkeutumisen ai—
heutuvan siitä, että alastulokohdassa vallitsevat erittäin
voimakkaat veden epätasaisuudet “sieppaavat’ ilmaa muka
naan. Lisäksi he määrittelivät neljännen mekanismin eli
putoavien yksittäisten pisaroiden aiheuttaman ilmastuk
sen. Näiden veteen tunkeutuminen sekä mekanismi, jolla
ne sitovat ilmaa mukaansa, on heidän mukaansa kuvan 7d
kaltainen.

Suuttimesta purkautuvan suihkun pinnan rakenne alastulo
kohdassa riippuu paitsi suihkun alkuperäisestä virtaus
tilasta, myös putousmatkasta. Ilmassa vapaasti putoavaan
suihkuun vaikuttavat sekä aerodynaamiset että hydrodynaa
miset voimat, jotka yhdessä aiheuttavat pinnan epätasai
suuksien kasvamisen putouksen aikana. Mikäli putousmatka
on riittävän pitkä, hajona suihku lopulta kokonaan yksit
täisiksi pisaroiksi (vrt, kuva 7d) (Londong 1973).

() (b)

Epätasainen
suihkun pinta..

Suihku

Jpyörre

Virtaus suihkuun päin

d)
•• Neste—

:Psarau
21\

(iv)

ilmakupta
(v)
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Ervine, McKeogh ja Elsawy (1980) selittävät ilmiön turbu
lenttiselle suihkulle seuraavasti:

- Kun turbulenttinen suihku ei enää ole suuttimen seinien
rajoittama vaan putoaa ilmakehässä vapaasti, aiheutta
vat suihkun sisäiset turbulenttiset virtausnopeuden vaih
telut häiriöitä suihkun pinnalle; häiriöiden suuruusluok
ka on suhteellinen turbulenssin intensiteettiin.

- Veden pintajännitys pyrkii vastustamaan häiriöitä eli
puristamaan suihkun pinnan ennalleen.

- Ilman aiheuttaman vastuksen vuoksi pinnan epätasaisuus
lisääntyy putouksen aikana.

- Alhaisella lähtönopeudella purkautuvan suihkun nopeus
kasvaa putouksen aikana maan vetovoiman takia. Lisään
tynyt nopeus taas aiheuttaa poikkileikkausalan pienene
misen. Tämä ilmiö on erityisen korostunut “sileillä” tur
bulenttisilla suihkuilla, joiden putousmatka ennen ha
joamista on pitempi kuin “karheilla” turbulenttisilla
suihkuilla, jotka hajoavat lyhyemmällä putousmatkalla
(vrt, kuva 9).

Useat tutkijat (Weber 1931, Tomotika 1935, Ohnesorge 1936
ja Baron 1971) ovat osoittaneet tällaisen suuttimesta pur
kautuvan suihkun pinnan olevan sini-muotoisen, siniaallon
amplitudin kasvaessa putouksen aikana kuvan 8 mukaisesti.

Kuva 8. Kaaviomainen esitys suihkun pinnan häiriöistä
a) välittömästi suuttimen jälkeen b) juuri ennen
hajoamista (Ervine, McKeogh ja Elsawy 1980).

)

Suuttimesta purettavan suihkun alavesialtaaseen tuoman il
man määrän on havaittu kasvavan putousmatkan kasvaessa,
kunnes saavutetaan hajoamispiste, minkä jälkeen kasvu
pysähtyy tai osoittaa jopa vähenemistä (Mcxeogh ja Ervine
1981 sekä Hutarew 1978).

a) b)

:‘ . ffl ‘.. .-r r. fl . fl
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Suorittamissaan kokeissa Mcleogh ja Ervine (1981) havait
sivat hajoamispisteen sijainnin riippuvan virtaamasta ja
turbulenssin intensiteetistä s.e.. virtaaman kasvaessa ha

O joamispisteen etäisyys suuttimesta kasvaa turbulenssin
kasvamisen puolestaan nopeuttaessa hajoamista. Varhaisem
massa tutkimuksessa (Horeni 1956) etäisyyden havaittiin

O riippuvan pelkästään virtaamasta. Tässä tutkimuksessa tur
bulenssia ei kuitenkaan vaihdeltu, mikä selittänee pää
telmien eron. Kuva 9 havainnollistaa turbulenssin vaiku

O tusta hajoamispisteen korkeuasemaan.

:Mielenkiintoisena ilmiönä Mcleogh ja Ervine (1981) havait
O sivat myös, että vaikka alunperin erittäin turbulenttiset

O suihkut suuttimen lähellä toivatkin enemmän ilmaa mukanaan
kuin muuten samanlaiset vähemmän turbulenttiset suihkut,

O oli viimeksimainittujen tuoma maksimi-ilmamäärä suurempi
;(vrt. kuva 9). Tämä johtuu alunperin sileämpien suihkujen

O myöhemmästä hajoamisesta ja siitä, että ne saavuttavat
suuremman pinnan epätasaisuuden ennen hajoamistaan. Alun

.pörin sileille suihkuille pinnan häiriön Cc) suhde suihkun
säteeseen (r) (vrt, kuva 8) oli hajoamispisteessä likimain
yksi,kun taas pinnaltaan alunperin karkeammille suihkuille

O vastaava suhde oli pienempi.

ILman virtaus x104;m311

L¼västi turbuLnt—
tinei (O4)

1 1

batitmttin.n

Suihku

2’ 2

3’ 3m-

ft]and.ssa kokeissa
suuttiiten haflcaisija = 25 mm
iieclen nopeus suuttlnessa = 4,6 Ws

Kuva 9. Suihkun turbulenttisuuden vaikutus hajoamispisteen
korkeusasemaan (Ervine, McKeogh ja Elsavy 1980).
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Mcleogh’in ja Ervine’r(1980) mukaan turbulenttisilla suih
kuula valtaosa ilmasta tuleekin pinnan epätasaisuuksien
rajoittamasta ilmatilavuudesta ja riippuu näin ollen epä
tasaisuuden asteesta (E/r) sekä suihkun nopeudesta Cv).
Loppuosa ilmasta tulee turbulenttista vyöhykettä ympä
röivästä laminaarisesta rajakerroksesta. Heidän tutkimuk
sessaan suorittamansa teoreettiset tarkastelut, samoin
kuin koetulokset on lähemmin esitetty kohdassa 4.15.

Edellä on lähinnä käsitelty suuttimesta purkautuvaa suih
kua, jonka ilmastusmekanismille eri tekijöiden vaikutuk
set on paremmin selvitetty kuin varsinaiselle ylisyöksy
suihkulle. Ilmiöitä voidaan erittäin pitkälle rinnastaa
toisiinsa, koska itse ilman tunkeutumismekanismi on mo
lemmissa tapauksissa sama ja samojen tekijöiden - käytet
tävissä olevan putouskorkeuden ja virtaaman sekä niiden
keskinäisten suhteiden sekä suihkun rakenteen, eli sen
poikkileikkauksen muodon, pinnan epätasaisuuden ja si
säisten virtausolosuhteiden - on todettu vaikuttavan
myös ylisyöksysuihkun mukanaan tuoman ilman määrään
CLondong 1973).

Huomattava ero on kuitenkin suihkun dimensioissa. Luonnon
mittakaavaisten patojen virtaamat ovat huomattavan suuria,
eikä niitten yhteydessä näin ollen toimita lähellä suih
kun hajoamispistettä. Varsinaisen ylisyöksysuihkun pinnan
epätasaisuuden ja poikkileikkauksen muodon kehittymistä
putouksen aikana ei juurikaan ole tarkasteltu ilmastus
tutkimusten yhteydessä, joskin suuttimista purkautuvista
suihkuista saatuja kokemuksia on jossain yhteydessä suo
raan sovellettu ylisyöksypadolle (mm. Londong 1973 sekä
Hutarew 1978 ja 1980) (ks. kohta 4.124).

Tiettyjen padon harjan muotojen on todettu aiheuttavan
suiNum supistumista harjalla, mistä puolestaan seuraa suihkun
muodon ja sisäisen nopeusjakautuman ilmastukselle edul
lisia muutoksia. Näiden vaikutusten on todettu vaimenevan
suihkua alaspäin kuljettaessa (Khudenko 1979). Avery’n
ja Novak’in (1978) mukaan virtaaman suuruus vaikuttaa
ylisyöksysuihkun putouksen aikana saavuttamaan poikki
leikkausmuotoon: suorittanissami pienoismallikokeissa he
havaitsivat hyvin pienien virtaamien konvergoivan ja
saavuttavan ympyrän muotoisen poikkileikkauksen. Suurem
mat virtaamat sen sijaan divergoivat ja saavuttivat laa
jan suorakulmion muodon.

4.112.2 Ilmakuplien jakautuma alavesialtaassa

Paitsi alavesialtaaseen tulevien ilmakuplien mdärästtt,
riippuu lopullinen ilmastustulos myös kuplien hapen hy
väksikäytöstä alavesialtaassa. Tähän puolestaan vaikut
tavat sekä suihkun ominaisuudet, jotka määräävät ilma
kuplien jakautumisen dimensioiltaan rajoittamattomassa
alavesialtaasta että alavesialtaan geometria, joka saat
taa muodostua lähinnä ilmakuplien viipymää rajoittavaksi
tekijäksi.

— — — — .... . .,, .-.
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Myös ilman jakautumista alavesialtaassa on perusteolli
simmin tarkasteltu tapauksessa, jossa suihku purkautuu
suuttinesta. Kaikki kohdassa 4.112.1 esille tulleet teki
jät - suihkun turbulenttisuus, pituus, nopeus ja halkai
sija -,joiden todettiin vaikuttavan tällaisen suihkun
mukana tulevan ilman määrään ,vaikuttavat
myös tämän ilman jakautumiseen. Ratkaisevimmin ilmaste
tun vyöhykkeen koostumus kuitenkin riippuu suihkun tur
bulenttisuudesta tai sen pinnan karheudesta alastulokoh
dassa (McKeogh ja Ervine 1981).

Turbulenssin intensiteetin ollessa alhainen voidaan muo
dostuvassa kuplaparvessa erottaa alaspäin laskeutuvien
kuplien muodostama likimain säännöllinen kartio sekä sitä
ympäröivä nousevien kuplien vyöhyke (kuva 10). Kuplien
vajoamissyvyys tällaisessa tapauksessa on suuri, mutta
niiden pitoisuus on alhainen.

—

________
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Nous.vat.
kupLat —‘
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c5O% .nj’ — Nop.usjakautumq

scL%4r — Lask.utuvi.n
. ‘j:kuLria
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r t

vflcJ

v = suihkun kriittinen nopeus = kuplan nousunopeus

Kuva 10. Ilman jakautuminen sekä suihkun nopeusprofiili
alavesialtaassa turbulonttisuude]taan aihaiselle suihkul
le (McKeogh ja Ervine 1981).

Vedessä alaspäin tmkoutwan suihhm nopeusjakwitunan voidaan olet
taa tällaisessa tapauksessa noudattavan Gaussin jakautu
maa (Londong 1973 sekä McKeogh ja Ervine 1981) ja mäil
räytyvän yhtUlöstä (McKeogh ja Ervine 1981):
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= e2121)2 (22)

missä v = tarkastelukohdan napeus
= nopeus symmetria•akselijla

x = etäisyys sYmmetriaakselilta
b = mittakaavatekijä

Suihkun nopeuden hidastumiselle vertikaalisuunnassa

McKeogh ja Ervine (1981) johtivat kokeellisen riippuvuuden.

= 3.3 (fi)1.1 (23a)

missä v = suihkun nopeus symmetria..akselilla syvyy
a

dellä z
v. = suihkun nopeus sisääntulokohdassa

suihkun halkaisija sisääntulokohdassa

Londongiin (1973) mukaan ilmiön tarkastej voidaan sovel
taa kaavaa:

= 2.28 (23b)

jonka todetaan varsinaisesti pätevän vain suihkui]le jotka
eivät kuljeta ilmaa mukanaan.

Kaavoj (22) ja (23) määriteltyjä nopeusjakaj5 käyt
tämällä voidaan määritellä laskeutuvien kuplien muodosta..
man kartion tilavuus. Koska tiedetään, että ilmakuplaan
vaikuttaa suihkun alaspäin painava Voima sekä tätä vastus
tava kuplan oma nostevoima, voidaan päätellä nousevien
ja laskeutuvien kuplien rajan muodostuvan niihin kohtiin,
joissa suihkun nopeus on yhtä suuri kuin kupian “luonnol
linen” nousunopeus (vrt, kuva 10). McKeogh ja Ervine
(1981) pitävät sopivana kuplan nousunopeutena nopeutta
0.26 m/s. Londong (1973) määrittelee vastaavaksi nopeus
alueeksi 0.2-9.3 m/s.

Turbulenssin voimistuessa kuplaparven rakenne muuttuu rat
kaisevasti. Kuplien vajoamissyyyy5 pienenee ja niiden kes
kimääräinen pitoisuus ilmastetussa vesitilassa kasvaa
huomattavasti Kuplaparvi ei myöskään enää ole muodoltaan
edellä esitetyn säännöllisen kartion kaltainen vaan huo
mattavasti ePäsäännöllisempi Kuplien vajoamissyyyy

on tällaisissa tapauksissa ja vakioputouskorkeudella to
dettu riippuvan suihkun suutinnopeuden ja suuttimen hal
kaisijan tulosta (kaavat (28a) ja (28b)) (Suciu ja Sme
gelsi 1976 sekä McKeogh ja Ervine 1981) eli eräänlajs5..

ta virtaamatermistä Putouskorkeudella ei tietyn suihkun
pinnan epätasaisuuden jälkeen enäil juurik ole vaikutus.
ta vajoamJssyvyy (Hutarew 1980) (vrt, kuva lib).
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Kuva 11 antaa hyvän yleiskäsityksen edellä esitettyjen
tekijöiden vaikutuksesta ilman tunkeutumismekanismiin.
Kuvasta 11 a havaitaan miten putouksen aikana lisäänty
vä suihkunpinnan epätasaisuus vaikuttaa ala-altaaseen
tulevien kuplien määrään samoin kuin niiden jakautumaan:
Sileällä suihkulla (tasot 1-3) tunkeutuvat muutamat har
vat kuplat erittäin syvälle. Putousmatkan ja suihkun pin
nan epätasaisuuden kasvaessa lisääntyy ilmakuplien mää
rä vajoamissyvyyden ensin pienetessä ja sön jälkeen py
syessä likimain vakiona (tasot 4-6). Kuva 11 b havainnol
listaa vajoamissyvyyden vaihtelua pinnan epätasaisuuden
(tai putouskorkeuden) funktiona. Kuvasta havaitaan myös
virtaaman (Q) vajoamissyvyyttä kasvattava vaikutus. “Kar
keilla” suihkuilla.kuvassa 11 b tarkoitetaan tapauksia,
joissa suihkun pinnan epätasaisuuden kasvua on nopeutet
tu keinotekoisesti joko lisäämällä suihkun alkuperäistä
turbulenssia sopivalla purkuaukon muotoilulla tai lisää
mällä suihkun alastuloinatkaa poikkeuttamalla suihkun
suuntaa vertikaalisesta. Ilmeistä on, että kuplien vakio
vajoamissyvyys - ja siihen liittyvä tehokas ilman tunkeu
tuminen - näillä menetelmillä saavutetaan pienemmillä
käytettävissä olevilla putouskorke4(en rvoilla.

Myöskään kuplien jakautumisesta eiflrsinaisen ylisyök
sypadon yhteydessä ole tehty vastaavanlaisia yksityiskoh
taisia tarkasteluja kuin suuttimesta purettavalle suih
kulle. Jos verrataan suutinsuihkuaja ylisyöksysuihkua
on huomattavin ero suihkun ja alavesialtaan dimensioiden
suhteessa s.e. vapaassa ylisyöksyssä suihkun dimensiot
ja samalla myös suihkun vaikutus alavesialtaan virtaus
olosuhteisiin sekä suihkun tuomien ilmakuplien osuus ala-:
vesialtaan tilavuudesta ovat suuremmat. Ylisyöksypadon
tapauksessa suihku aiheuttaa alavesialtaaseen horison
taalisen virtauksen ja Thron’in et al’in (1981) mukaan
optimina voidaankin pitää tilannetta, jossa suihkun ener
gia tulee mahdollisimman edullisesti käytettyä toisaalta
kuplan syvälle viemiseen ja toisaalta sopivan kuplan nou
sua hidastavan horisontaalinopeuden luomiseen. Näin saa
vutettu mahdollisimman suuri viipymä on edullinen ilma
kuplien hapen liukenemiselle.

Virtaamien suuruudesta johtuen ei tiysimittakaavaisen
padon tapauksessa luonnollisestikaan, kuten jo aikai
semminkin on todettu, toimita lähellä suihkun hajoamis
pistettä. Lisäksi on huomattava, että täysimittakaavai
sessa ylisyöksypadossa suihkun virtaus on yleensä jossain
määrin turbulenttista, joten edellä esitetyillä laminaa
rista suihkua käsittelevillä tarkasteluilla on lähinnä
merkitystä joidenkin pienoismallikokeiden tulosten tul
kinnassa.
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4.12 Tutkimustuloksia eri tekijöiden
vaikutuksesta ilmastustulokseen

Patoilmastuksen, kuten kaikkien ilmastusmenetelmien, tulok
seen vaikuttavat veden parametrit ovat

- happivajaus (cq-c) johon hapen liukenemis
nopeus on suoraan verrannollinen (vrt, kaava
3.)

- veden lämpötila
- veden sisältämät epäpuhtaudet.

Kappaleen 4.11 tarkastelujen perusteella on ilmeistä, että
patoilmastuksen tulos lisäksi riippuu

- virtaamasta ja putouskorkeudesta
- suihkun rakenteesta, johon annetulla virtaamalla

ja putouskorkeudella voidaan vaikuttaa lähinnä
padon harjan muotoilulla

- alavesialtaan geometriasta ja virtausolosuhteista.

Seuraavassa on kyseisten yksittäisten tekijäiden vaikutuksia
tarkasteltu eri tutkimusten perusteell.

4.121 Putouskorkeus

Uraauurtavassa tutkimuksessaan Gameson (1957) ja Gameson
et al (1958) päätyivät laajojen, todellisilla padoilla suo
ritettujen mittausten jälkeen ilmastustuloksen ja putous
korkeuden väliseen riippuvuuteen:

r-1 = wh (24)

missä r = vajaussuhde =

c = jiappjpjtofluus ylävedessä
c = hQpipitoisuus alavedessä
W = muista kuin putouskorkeudesta riippuva

tekijä, ns. patovakio

Kaavan tulos on esitetty graafisesti kuvassa 12. Kuvasta
havaitaan, etUt liuenneen hapen määrä kasvaa putouskorkeu
den kasvaessa, kasvunopeuden kuitenkin vastaavasti hidas
tuessa. Koska käytetty potentiaalienergia kasvaa lineaari
sesti putouskorkeuden funktiona, merkitsee tämä, että hapen
liukenemisen teho pienenee putouskorkeuden kasvassa (Al
brecht 1968).

-. -. — - — - . On On On On On On On On On On On On On On
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Water Pollution Research Laboratory’n (1973) mukaan vajaussuhteen
ja putouskorkeuden välistä lineaarista riippuvuutta voidaan
käyttää karkeana approksimaationa. Tarkempi tulos heidän
mukaansa saadaan kaavalla:

missä

-1 1,17 hll-0,llh)

- 0
r15 vajaussuhee 15 C:ssa
h <3m

(25)

Kaavan tä}dennettv, mö luita teki äiti huomioiia versio
on esitetty kohdassa 4.13 (kaava 41).

Albrecht (1971) tutki putouskorkeuden vaikutusta ilmastus
tulokseen pienillä virtaamilla (1,95 16,9 l/s’m) ja pu
touskorkeuksilla (10 - 60 cm). Tutkimuksen mukaan virtaama
vaikuttaa riinpuvuuteen kuvan 13 mukaisesti.

c
E

x

w
0
ci

Putouskorkeu s

Kuva 13 Vi rtaaman vaikutus ii uenneen hapen määrin a putous—

korkeuden väliseen r i ippuvuuteen pienillä virtaaman
ja putouskorkeuden arvo i 1 la (Alhrecht 1971)
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Kuva 12.Liuenneen hapen määrä ja
(suhteellisina arvioina)
Gamesontin kaavan mukaan

hapen liukenemisen teho
putouskorkeuden funktiona
(Albrecht 196$),
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Samojen mittaustulosten perusteella lasketut hapen liukene
misen tehot (liuenneen hapen määrä käytettyä energiaa kohti)
putouskorkeuden ja virtaaman funktiona on esitetty kuvassa 14.

4
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kW 16,9 /5-0 e

20-
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E
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0,5

Kuva 14. Hapen liukenemisen teho (kg/kwh) putouskorkeuden
ja virtaaman funktiona pienillä virtaaman ja putous
korkeuden arvoilla (Albrecht 1971)

Kuvassa 15 on yhdistetty Alhrecht in mittaustulokset (kuva 14)
Kalbskopfin (1966) tuloksiin, jotka noudattavat Gameson’in
kaavaa (kaava 24, kuva 12).
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Kuva 15. Hapen liukenemisen teho (kg/kwh) nutouskorkeuden
ja virtaaman funktiona (Alhrecht 1971)
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Verrattaessa kuvaa 15 ja kuvanl2 vastaavaa käyrää, havaitaan,

että Gamesonin kaavan mukainen latkuva hapen liukenemisen

tehon pieneneminen ei pienillä putouskorkeuksilla pidä paik

kaansa. Sekä virtaaman että putouskorkeuden on täytettävä

tietyt minimivaatimukset, lotta hapen liukenemista tapah

tuisi. Albrecht’in mukaan tämä selittyy sillä, että aivan

pienillä virtaaman ja/tai putouskorkeuden arvoilla olosuh

teet ovat laminaariset eikä hapen liukenemista tapahdu.

Kuvasta 15 ilmenee lisäksi, että kullekin virtaamalle on ole

massa tietty optimiputouskorkeus, jolla hapen liukenemisen

teho saavuttaa maksimiarvon. Lisäksi kuvasta ilmenee, että

putouskorkeuksilla > 1 m virtaamalla ei enää ole merkitystä

liukenemisen tehon ja putouskorkeuden väliseen riippuvuuteen.

Kayser ja Stegmann (1975) tutkivat putouskorkeuksia < 60 cm

ja havaitsivat että virtaaman arvoilla 40,. .100 l/sm vir

taamalla ei enää ollut vaikutusta ilmastustulokseen, vaan

se oli suoraan verrannollinen putouskorkeuteen. Virtaaman

arvoilla alle 40 l/s.m myös virtaamalla oli vaikutusta

(kuva 16). Kayser’in ja Stegmannin tuloksia voidaan pitää
Albrecht!in tulosten laajennuksena (vrt. kuval3).

cs-cB

Z0ETTI•LTL
Suhkunrkkojat ja

17Uecn

—±

20 40 60cm80

putouskorkeus

Kuva 16. Vajaussuhde r putouskorkeiden ja virtaaman funk
tiona (Kayser ja Stegmann 1975).

4.122 Portaiden lukumäärä

Koska liuenneen hapen määrän kasvu putouskorkeusmetriä koh
ti hidastuu putouskorkeuden kasvaessa (kuval2) on putous
korkeuden jakaminen useampiin portaisiin usein edullista.
Tällöin ilmastus kussakin portaassa tapahtuu eduil isella
putouskorkeuden arvolla, ja kokonaisiimastustulos saattaa
muista vaikuttavista tekijöistä riippuen olla parempi kuin,
jos sama kokona 1 akorkeus muodostuisi vain yhdestä putoukses—
ta.

Gameson (1957) otti käyttöön kertoimen h (sisältyy termiin w
kaavassa 24) kuvaamaan patotyyppiä. Tavalliselle yiisyök
sylle b = 1 ja porrastetuile padolle laajojen todel lisilla
padoilla suoritettujen mittausten perusteella h 1 ,3
(vrt. kaavat (40) ja (41))
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Water Pollutjon Research Laboratorv (1973) käyttää vastaavaa koriaus
termiä (ks. kaava (44)).Yhteensä 15 todellisella porrastetulla uadolla
suorittajujensa mittausten perusteella tutkijat Päätyivät niinjkän arvoon
b = 1,3. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että sellaisilla
tekijöillä kuin b:n riippuvuus veden laadusta, kokonais
putouskorkeudesta ja virtaavan vesipatjan korkeudesta,
joita kyseinen käsittelytapa ei huomioi, saattaa olla vai
kutusta.

Tebbutt et al, (1977) ovat suorjttarnjensa mittausten pohjalta kehit
t-ieet graafisen kuvaajan kaskadien ilmastustuloksen määrit
tämiseksi (kuva 17). Kuvaajasta voidaan määrittää vajaus

suhde(r ),kun tunnetaan portaiden korkeus (H0), portaiden
syvyys (L0),virtaama leveysyksikköä kohti () ja portaiden
lukumäärä (N) . Kuvaaja on kehitetty kokonaisputouskorkeudel
le h = 1,0 m.

0
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q
IIT

g Cp

Kuva 17. Diagramma kaskadien ilmastustuloksen määrittämi

seksi (Tebbutt et al. 1977)

Avery ja Novak (197$) ovat laskeneet kuvan 17 kuvaajaa käyt

täen ilmastustuloksen padolle, jolle h 1,0 m, H = 0,2 iii,

q 0. 15 l/s . Cm, N 5 a saaneet kai tevuuden arvosta riippu
matta vajaussuhteeksi likimain r — 2..
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Kuvaaja on kehitetty tapaukselle, jossa yksittäisten portai

den alapuolella ei ole alavesiallasta. Ave ja Novak vertasivat

saatua tulosta tapaukseen, jossa jokaisen portaan alapuolel

la on optimisyvyjnen (vrt, kohta 4.125) alavesjallas. Täl

löin kokonajsjlmastustulos voidaan periaatteessa laskea

kaaval la:

missä rk k
kokonaisputo vastaava vajaussuhde

rj° = yksittäisen portaan vajaussuhde

Ylläesitettyjä arvoja (alavesialtaan syvyys 20 cm,
ks. kuva 18) ja vajaussuhteell johtamiaan kaavoja (kaavat(46),

kohta 4.14) käyttäen he saivat alavesialtailla varustetulle

kaskadille vajaussuhteen rk0k = 1,23 = 2,81, kun yksittäi

sen portaan vajaussuhde r = 1,23. Vastaavia arvoja käyttäen

he saivat yksinkertajse0 putoukselle r = 2,2 eli likimain

saman arvon kuin kaskadejila ilman alavesjaltajta, Kuvassa

18: on verrattu a.lavesialtajlla varustettujenkasadie ja )Tk

sinkertaisen putouksen ilmastustehoja putouskorkeuden funk

tiona Avery’n ja Novak’in (1978) sekä Novak’jn (1980) mukaan.

150 260cm

Putouskorkeus

Kuva 18, Yksinkertaisen ylisyöksyn, pohja-aukoila varuste

tun padon ja alavesialtajlla varustettujen kaska

dien ilmastustehokkuudet putouskorkeuden funkt iona

(Novak 1980)
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Water Pollution Research Laboratory (1973) on myös tehnyt
laskelmia kaavaa (26) käyttäen. Tutkimuksessa todetaan kaa
valla saatujen arvojen olevan jonkin verran todellisuudessa
mitattuja arvoja suurempia.

4.123 Virtaama

Tarkasteltaessa virtaaman vaikutusta ilmastustulokseen on
huomattava, että nutouskorkeus ja virtaama ovat yleensä
toisistaan riippumattomia. Ilmastustutkimuksessa virtaama
yleensä ilmoitetaan suureella q eli virtaamana leveys
yksikköä kohti.

Gameson (1957) ei havainnut virtaamalla olevan vaikutusta ii
mastustulokseen. Avery ja Novak (1978) esittävät tämän johtu
van siitä, että ko. tutkimuksessa esimerkiksi veden laatuero
jen tiliin luetut hajonnat olisivatkin johtuneet mm. virtaa-
man vaihteluista (vrt, kohta 4.13).

Barret et al. (1960) havaitsivat suorittamiensa mittausten
perusteella myös q:lla olevan joissakin tapauksissa vaikutus
ta ilmastustulokseen ja totesivat ilmiön selvittämisen edel
lyttävän lisätutkimuksia (Londong 1973).

Albrecht (1969) ilmoittaa ilmastustuloksen ri.ipuvan virtaamasta. Optimialue vastaa heidän mukaansa virtaaman arvoja 10l/sqc100 l/s.m, mitä suuremmilla ja pienemmillä arvoilla
ilmastustulos selvästi heikkenee. Tutkimuksesta ei ilmene
esimerkiksi millä putouskorkeuksien arvoilla kyseinen tulos
on saatu.

Jatkotutkimuksessa Ølbrecht 1971) todetaan liuenneen hapen
määrän kasvavan virtaaman kasvaessa pienillä virtaaman (1.95
1/sm<qc16.9 l/s.m) ja putouskorkeuden (h60 cm) arvoilla.
Hapen liukenemisen teholla eli liuenneen hapen määrällä putous
korkeutta kohti on tutkimuksen mukaan virtaamasta ja putous
korkeudesta riippuva optimialue (kuvat 13-15).

Kayper a Stepann(1975) tutkivat niinikään putouskorkeuksia
h<6loii ja tulivat siihen lopputulokseen, että virtaaman ar
voilla q40 l/w.m virtaaman kasvulla on positiivinen vaikutus
ilmastustujoseen Virtaaman arvoilla 40cqc100 l/sm ilmastus
tulos heidän mukaansa on virtaaman suuruudesta riippumaton
(kuva 1 6).

Londong (1973) on tarkastellut virtaaman vaikutusta ilmastulokseen sekä luonnon- että laboratoriomittakaavassa tekemiensä kokeiden pohjalta. Jlmastustuloksen hän ilmoittaakertoimella kh, joka kuvaa putouskorkeutta kohti lasketun
happipitoisuuden nousun (dc/dh) ja alkuperäisen happivajauksen (c5-c0) suhdetta. Kuvassa 19 on esitetty k virtaa-man funktiona kahdella eri putouskorkeuden arvolia. Katko
viivat osoittavat putouksen aikaisen ilmastuksen ja alavesi
altaassa tapahtuvan ilmastuksen suhteellisa osuuksia. Kuten
kohdassa 4.111 tuli esille, saa itse putouksen aikana tapah
tuva hapen liukeneminen mitattavia arvoja vain hyvin pienillä
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virtaaman ja suurilla PUtOuskorkeuden arvoilla, Virtaaman

kasvaessa hapen liukeneminen suihkussa vähenee nopeasti

(kuva 6). Toisaalta hyvin pienillä virtaaman arvoilla on

alavedessä tapahtuva ilmastus vähäistä (vrt, kohta 4.121).

Virtaaman kasvaessa alaveden osuus kasvaa ja suihkun osuus

sen rinnalla tulee merkityksettömäksi, Hyvin suurilla vir

taaman arvoilla kokonaisilmastustulos jälleen vähenee ja
lahestyy nollaa, Tämä johtuu siitä, että riittävän suuret

vesimäärät virtaavat padon yli tasaisesti, eivätkä padon

ilmastusmekanisinit eniä ole voimassa.

Londong jakaa ylisyöksypadot putouskorkeuden mukaan kahteen

ryhmään, joiden karkeaksi rajaksi hän määrittelee h0,5 m.

Pienillä putouskorkeuksilla funktion k=f(q) kuvaajalla ei

ole minimiä tai maksimia vaan kh;n arvo pienenee virtaaman

kasvaessa (vertaa kuvan käyrää hO.2 m).

Suuremmilla putouskorkeuksilla (h>O.5 m) funktio saa sekä mmi-

mi- että maksimiarvot, Minimiarvon kh saa virtaaman ollessa

suuruusluokkaa 1 l/srn. Maksimiarvoa vastaava virtaama-alue

riippuu putouskorkeudesta; mitä suurempi putouskorkeus sitä

suurempia arvoja virtaama voi saada. Londong’in Lipp-joella

suorittamien mittausten perusteella optimialue oli virtaaman

arvoilla 250<q<500 l/s.m, kun keskimääräinen putouskorkeus oli

n 2.7 m.

q

Kuva 1 9. Kaav loma i nen esitys su ihkussa tapahtuneen ilinastuksen

ja alavedessä tapahtuneen ilmastuksen suhteellisista

osuuksista (Londong 1973)

Thron et al (1981 ) eivät ole yksityiskohtaisesti tarkastelleet

virtaainan vakutusmekanismia. He antavat kuitenkin todelli

silla padoilla suorittamiensa mittausten perusteella vesipat

jan paksuudeile (h kuvassa ) optimiarvon 0,2 - 0,4 m, kun

kokona ispI1touskorkus on h = 2 6,5 m.

kh kovosto dc/dh =kht C5-c0)
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Myös Markofskvtn ja Kohus’in (1978) mukaan vakioputous
korkeudella virtaaman kasvattaminen on edullista tiettyyn
rajaan asti, minkä jälkeen vaikutus muuttuu päinvastaisek
si. Heidän tutkimustaan on tarkemmin esitelty kohdassa
4.142 (ks. kuva 36).

Virtaaman vaikutusta kaskadien ilmastustehoon on tutkinut
mm. Londong (1973), joka on kehittänyt Holste’n mittausten
pohjalta kuvan 2lgraafjsen esityksen matalilla alavesial—
tailla varustettujen kaskadien ilmastustuloksista virtaaman
funktiona, Kuvasta havaitaan, että tarkastelulla virtaama
alueella ilmastustulos (ilmoitettu k1:na) paranee virtaarnan
kasvaessa. Erilaisten ylivirtausharjan muotojen vaikutus
ilmastustulokseen on myös hyvin selvä.

kh [..-1
o.e

—r

EEEEH
.015 m

Vesljohtoves

T. 14 C

0 0.05 0.1 0,15 0.2 1 ts 0.25

Virtaamo

Kuva 20. Virtaaman ja harjan muodon vaikutus matalilla ala—
vesialtailla varustettuj en kaskadien ilmastustulok
seen (Londona, 1973).

Tebbut et al (1977) tutk va t porraskskadi en (kuva 17) ilmas
tusta. Kuvat 21a ja h esittävät tyypillisiä vajaussuhteen
ja virtaaman välillä havaittuja riippuvuuksia, Tutitijat
toteavat, ettei ole olemassa tiettyä optimivirtaamaa, joka
tuottaisi maksimi—ilmastustuloitsen. Kuvista 21a ja b ilmenee

vjaussuhteen kasvu virtaaman pienetessLi, Jotta tietty
virtaaa saataisiin käsiteltyä7edellyttää virtaaman pienentä
minen kuitenkin rakenteiden suurentamista ja siten mös kustan
nusten nousua.
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Kuva 21. Vajaussuhteen ja virtaamien välisiä riippuvuuksia
porraskaskadeilla (Tebbutt et al, 1977).
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4.124 Padon harjan muotoilu

Useat tutkimukset ovat osoittaneet että :11Y4 ihisesti epä
edullisesti muotoilluilla padon harjan aukdilla ja harjal
lö asetetuillä lisärakenteilla voi olla edullinen vaikutus
ilmastustulokseen (Van der Kroon ja Schram 1969, Avery ja
Novak 1978, Hutarew 1980 sekä Londong 1973).

Hutarew (1980) sälittä ilmiöiä suuttimesta purkautuvifia
suihkuilla saåvutttujen kokemusten valossa, joita on esi
telty jo kohdassa 4.112 (vrt, kuva 11). Kuten kohdassa
4.112 todettiin, on tällaisen ilmakehässä putoavan suih
kun pinnan epätasaisuuden kasvu - ja lopulta hajoaminei -

riippuvainen virtaaman suuruudta suihkun alkuperäisös
tä rakenteesta sekä putousmatkasta. Näiden tekijöiden py
syessä muuttumattomina voidaan epätasaisuuden kasvua no
peuttaa ts. kuvan 11 pituusmittakaavaa lyheitää joko “häi
ritsemä1.ä” suihkun alkuperäistä rakennetta tai poikkeut
tämalla suihkun suuntaa vertikaalisesta, jollöin sa!daän
suihkun putousmatkaa kasvatettua.

Hutarew (1980) on tarkastellut suihkun vertikaalisuunn3s-
ta pöikköattamisenvaikutustatdhkun hajoamispisteen (eli
kohdan, jossa suihku hajoaa pisaroiksi) korkeusasemaan.
Tulokset on esitetty kuvassa 22, mistä havaitaan että kai
killa virtaaman arvoilla 400 vaakasuorasta ylöspäin suun
tautuva lähtökulma antaa pienimmät sijaintikorkeuden ar
vot. Käytännössä tämä merkitsee muutefl samalle virtaamal
le ja käytettävissä ölevalle putouskotkeudelle parempaå
ilmastustulosta.

30
m

0

2.0

7
; dId2dsd6dsuso6

Vii’ taamu

Kuva 22. Suihkun lähtökulman vaikutus suihkun pisaroiksi
hajoamispisteen korkeusasemaan (L) (Hutarew 1980).
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Padon harjalle asetettavien suihkunrikkoji ilmastustu

losta parantava vaikutus perustuu Hutarew?in mukaan näihin
Samoihin vaikutusmekani h Sopiva rakenteena hän pi
tää koko padon harjan levyistä profjjlia jossa ylöspäin

suunnatut levyt vuorottelevat padosta ulkonevien “veden
kanssa

Khudenko (1979) on tarkastellut niinikä suihkun purkuau
kon ja/tai padon harjan muodon vaikutusta alavesialtaaseen

tulevan ilman määrän Hänen mukaansa ratkaisevaa on tapah
tuuko purkuaukossa tai padon harjalla virtaaman supistu
minen, mikä puolestaan aiheuttaa suihkun muodon muuttumi
sen (esimerkiksi kapeasta suorakulmaisesta aukosta purkau
tuva suihku kääntyy aukkoon nähden 90°, neliönmuotoisesta

aukosta purkautuva suihku taas saavuttaa ristin muodon jne)
sekä Siihen liittyvän vesipartjkke_ie poikittaissuuntai

kiertoliikkeen suihkun sisällä Tämä taas vaikuttaa edul

lisesti suihkun alavesialtaasee tuoman ilman määrään Voi

makkaimmillaan tämä vesipartikkelie poikittaisliike on su

P5tUskohdassa ja vaimenee suihkua alaspäin tultaessa

Tästä ilmiöstä Khudenkon mukaan johtuu mm. se, että terävä
harjai11 pato on tehokkaampi ilmastaja kuin laakeaharjai•

nen; terävä harja aiheuttaa suihkun supistumisen laakea
harja ei. Vielä parempi teho hänen mukaansa saavutetaan

hammastetul_a padon harjalla, joka aiheuttaa voimakkaan

Supistumisen sekä suihkun muodon muuttumisen

Jos verrataan edellä esitettyj Khudenkon ja Hutarewin

tarkasteluja suihkurikkoje11 ilmastukselle edullisen vaiku

tuksen selittämiseksi kiinnittää huomiota erot käsityk

sessä pufousmatkan vaikutuksesta Hutarewin Selittäessä
suihkunrikk0j

edullisen vaikutuksen osaksi 0htuva

suihkun poikkeuttamiseil aiheutetusta putousmatkan pitene

misestä ja siitä aiheutuneesta pinnan epätasaisuuden kas
vusta, viittaa Khudenko ilmast1ksell edullisen suihkun

sisäisen vesipartikkeli kiertolijkk0 vaime;evai kul
jettaes5 suihkua alaspäin On huomattava että tutkijat

tarkastelevat jossain määrin erilaisia rakenteita Kim

toisaksi kysvmykseksj kuitenkin jää, miten suihkunrjkko

jien edullinen vaikutus riippuu putouskoykeudesta

Seuraavassa on esitetty joitakin kokeellisia mittaustulok
sia suihkunrikkojien vaikutuksesta ilmastustulokseeii

Kohdassa 4.121 esiteltiin Kayser ja Stegmann’j (1975)
tutkimus Putouskorkeuden ja virtaaman vaikutuksesta ilmastus•
tulokseen (kuva 16), Tutkimuksessa tarkasteltji myös padon
harjalle asennettujen Suihkunrikkoj0 vaikutusta kyseiseen

Tulokseksi saatiin, että putouskolkeuksilla
< 60 cm ja virtaamilla < 40 l/s.m suihkunrikkojilla oli edul
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unen vaikutus ilmastustulokseen. Tulos oli sama kuin virtaa
milla > 40 l,’sm (ylin käyrä kuvassa 16). Virtaaman arvoilla
q > 40l/s. ei suihkunrikkojilla enää ollut merkitystä.
Tutkijat selittivät ilmiön johtuvan siitä, että pienillä
virtaaman arvoilla suihkunrikkojia käytettäessä suihkujen
pinnat olivat hyvin epätasaiset, minkä vuoksi niiden mukana
tunkeutui huomattavat määrät ilmaa. Virtaaman kasvaessa ei
suihkujen pinnan rakenne suihkunrikkojia käytettäessä enää
muuttunut.

Londong (1973) on niinikään tarkastellut padon harjalle ase
tettavien suihkunrikkojien ja niiden tiheyden vaikutusta
ilmastustulokseen Hän käytti suihkunrikkojina poikkileik
kausalaltaan 5 cm x 2 cm kokoisia puulautoja, jotka oli ase
tettu tasaisin välimatkoin padon harjalle. Rikkojien tihey
den vaikutus ilmastustulokseen ilmenee kuvasta 23. Kuvasta
havaitaan, että putouskorkeuksilla < 1 m suihkunrikkojilla on
edullinen vaikutus ilmastustulokseen li k kasvaa lineaa
risesti rikkojien määrän kasvaessa. Positivinen vaikutus
kuitenkin vähenee putouskorkeuden kasvaessa ja putouskorkeu
den arvolla h = 1,5 m on vaikutus jo lievästi negatiivinen.

Londong’in mukaan tämä johtuu siitä, että tilanteessa, jos
sa suihkunrikkojien vaikutus alkaa olla negatiivinen, on
eräänlainen suihkun tToptimikarkeuden” alue ohitettu. Opti
mikarheuden olemassaolon hän perustelee sillä, että huoli
matta suihkun putousmatkan ja siihen liittyvän pinnan epä
tasaisuuden kasvun alavesjaltaaeen tulevan ilman määrää kasvat
tavasta vaikutuksesta, on karheuden lisääntymisellä, koko

Vsijohtovesi

r. iio 16.5 O

b O.S2m

Ui O.7m /2

O Q..201/sm

0 q7OIIs- m

kh
1,2

Suihkujen Iukumöörö/m

Kuva 23. Suihkunrikkojien määrän vaikutus ilmastustulok
seen eri putouskorkeuden arvoilla (Londong 1973).
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Kuva 24. Ilmakuplien vajoamissyvvys suihkun pituuden funk
tiona (Londong 1973)

naisuuden kannalta myös negatiivinen vaikutus. Hänen mukaan
sa nimittäin kuplien vajoamissyvyys ja viipymä ja samalla
myös niiden hapen hyväksikäyttö vastaavasti vähenevät suih
kun karheuden lisääntyessä. Hän perustaa tämän olettamuk

sen mittauksiin joista esimerkkinä on esitetty kuvan 24
kuvaaja. Jos kuitenkin verrataan kuvaa 24 Hutarew’in (1980)

kuvaajaan (kuva 11, kohta 4.112) havaitaan sekä käyrien
käyttäytymisen että mittausalueiden perusteella Londongin

käyrän sijoittuvan Hutarewin kävrän alkupäähän. Hutarewjn

käyrän mukaisen käyttäytymisen ovat lisäksi havainneet mm.

Älhrecht (1971) (ks. kuva 27) sekä McKeogh ja Ervine (1981)

(ks, kohta 4.112), joten sitä voitaneen pitää Londongin

käyrää täydellisernpäiä, Koska lisäksi Londong’jn kyseisessä

tutkimuksessa suorittamat teoreettiset tarkastelut pohjau

tuvat laminaarista suihkua vastaavaan kuplajakautumaa

(vrt, kuva 10), voitaneen ‘optimikarheusfl•käsitteei todeta

pohjautuvan jossain määrin rajoitetun aineiston tarkasteluun.

Londong (1973) suon tti myös joitakin mittauksia erilaisilla

virtaarnan ja padon karjaa yhdistel0j1p, Tulokset, joita

mittausten vähvyden vuoksi voidaan käsitellä vain esimerk

keinä , on esitetty kuvassa 25. Kuvasta havaitaan, että suu—

remmaila virtaamal la tulos on sitä parempi mitä hammaste—

tumpi havia on. Pienemmäli ä virtaamal la vaikutus ei kuiten

kaan ole näin vhdenjnukaj, London selittää ilmiön j ohtu—

van siitä, ettei virtaanian ‘kuristamjnen’ koirnjonoikkileik—

kauks iii a p i eien vi rtaaman kyseessä ollessa riitä a iheutta —

maan turhulenssia, vaan vesisuihkut virtaarat sHeinä ala—

vesialtaaseen, Suuremmal ia virtaaman anvoi Ja harj an muotoi

lu sen sijaan hki nitsee vi rtaamaa a iheuttaen t’zrhulenssi a

ja parantaen ilmastustuJosti.
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Kuva 25. Erilaisten padon harjan muotojen vaikutus ilmas
tustuloksen, putouskorkeuden ja virtaaman väli
seen riippuvuuteen (Londong 1973).

Avery ja Novak (1978) ovat pyrkineet esittämään suihkun ha
joittamisen vaikutusta myös kaavan muodossa. Heidän mukaan
sa ylisyöksypadon ilmastustulos paranee ns. suihkun Frouden
luvun kasvaessa (kaavat (46)). Jos yksi suihku, jonka Frou
den luku on fr jaetaan N:ään keskenään yhtäsuureen suih
kuun, on osasuihkujen kokonais Frouden luku Frk0k

4t
Frk0k N Fr. (27)

Fr yo. kaavassa määritellään kohdan 4.14 kaavalla(5$a) mis
sä yhteydessä on myös yleisemmin esitelty dimensiottomien tun
nuslukujen käyttöä patoilmastustutkimuksessa. Kaavan(27) käy
tön edellytyksenä on, että

- suihkut eivät putouksen aikana vaikuta toisiinsa eivätkä
hajoa

- suihkujen alavesialtaassa tapahtuvat ilman tunkeutumis
ja sekoittumisprosessit eivät kohtuuttomasti vaikuta
tois iinsa.

Kuvassa 26 on esitetty kaavaa (27) ja kaavoja ( aja b) käyt
tämällä saatu suora ja sitä vastaavat kokeellisesti määritel
lyt arvot. Kuvasta havaitaan, että lukuunottamatta viidellä
suihkulla mitattuja arvoja, on korrelaatio hyvä. Epätarkkuu
det viiden suihkun arvoissa johtuvat tutkijoiden mukaan suih
kujen oletettua suuremmasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta,
minkä vuoksi ilmastustulos on ollut kaavoilla saatuja arvoja
parempi.

0 0.2 0,4 0.6 m -- 0.8

Putouskockeus
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Kuva 26. Kaavojen (27) sekä (46 a ja b) korrelaatio ko—
keellisten tulosten kanssa (Novak 1980).

4.125 Alavesiallas

Useilla tutkimuksilli on osoitettu, että tietylle ylivirtaus
tilanteelle on olemasa optimi aliveden syvvys, jota pie
nemmillä syvyyden arvoilla iimast istulos paranee syvyyden
kasvaessa, mutta jota suuremmilla arvoilla ei altaan syven
tämisellä enää ole vaikutusta (Jarvis 190 , Water Pollution
Research Laboratory 1973 sekä very ja Novak 197s), Tämän sy
vyyden on havaittu vastaavan ilmakuplien esteetöntä vajoa
missyvyyttä ja samalla myös pisintä mahdollista kontakti
aikaa. Syvyyden edelleen kasvattamisella ei kontaktiaikaa
pystytä lisäämään eikä ilmastustulosta näin oleen paranta
maan (Avery ja Novak 1978 sekä Water Pollution Research Lahoratory
1973)

Kohdassa 4.112 esiteltiin I1utarewin (1980) sekä Mckeogh’in
ja Erv;ne’n (1981) suuttimesta puretun,levossa olevaan al
taaseen sukeltavan suihkun ilmakuplien tunkeutumissyvyy
destä tekemiä tutkimuksia. Niiden mukaan kuplien tunkeu
tumisyvyydellä olisi laminaarisella virtausalueella selvä
maksimi, mistä se turhuenttisuuden tai putous—
matkan ja siihen liittyvän pinnan epätasaisuuden kasvaes
sa pienenisi saavuttaen suhteellisen nopeasti eräänlaisen
vakioarvon (vrt, kuva 11)
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Kuplien tunkeutumissyvyydelle (d ) tällä vakioalueella on
johdettu mm. seuraavat kokeellist kaavat:

= 2.6(vD)°7 (McKeogh ja Ervine 1981) (28a)

llvnDn (Suciu ja Smegelshi 1976) (28b)

missä v = suihkun nopeus suuttimella
D = suuttimen halkaisijan

Kuplien tunkeutumissyvyys riipuisi siis ainoastaan suihkun
nopeudesta ja halkaisijasta suuttimeila eli eräänlaisesta
leveysyksikköä kohti lasketusta virtaamasta. Hutarew (1980)
ei ole johtanut mitään vastaavaa kaavaa, mutta myös hänen
kuvaajastaan (kuva 11) ilmenee virtaaman vajoamissyvyyttä
kasvattava vaikutus selvästi.

Albrecht (1971) on suorittanut pienoismallikokeita levossa
olevaan vesialtaaseen sukeltavalla ylisyöksysuihkulla ja
saanut kuplien tunkeutumissyvyydelle kuvan 27 mukaisia
ri ippuvuuksia
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Kuva 27. Levossa olevaan altaaseen sukeltavan ylisyöksy
suihkun kuplien tunkeutumissyvyys putouskorkeuden
funktiona (Alhrecht 1971).
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Mittausten perusteella virtaaman arvoilla 6.05 l/s’m ja
11.4 l/s’m alun maksimisyvyys on selvä. Pienimmällä virtaa-
man arvolla sen sijaan kuplan vajoamissyvyys on putouskor
keudesta riippumatta koko ajan hyvin pieni, suurimmalla
virtaaman (ja alavesialtaan horisontaalinopeuden) arvolla
taas alun maksimisyvyyttä ei ole havaittavissa.

Virtaaman vaikutus niillä arvoilla, joilla alun maksimi
syvyys on havaittavissa, on saman suuntainen kuin edellä
esitetyissä tutkimuksissa. Sen sijaan suurinta virtaamaa
vastaava käyrä sijoittuu kokonaan kahden keskimmäisen ylä
puolelle, Aineiston vähyyden sekä myös tulkintojen puut
tuessa jää epäselväksi johtuuko tämä esimerkiksi suurempaan
virtaamaan liittyvästä suuremmasta horisontaalinopeudesta
tai siihen niinikään mahdollisesti liittyvästä voimakkaam
masta turbulenssista.

Vaikka sekä Hutarew (1980) että Älbrecht (1971) suoranaisesti
käsittelevätkin edellä esitettyjä levossa olevaan altaaseen
sukeltavalla pienoismallisuihkulla saavutettuja tutkimus
tuloksia ylisyöksypadon yhteydessä, poikkeavat ylisyöksy
padon kuplien vajoamissyvyydelle johdetut kokeelliset riip
puvuudet edellä esitetyistä periaatteista ratkaisevasti.
Osa ylisyöksypadoille johdetuista kaavoista perustuu ni
mittäin olettamukseen, että vajoamissyvyys kasvaa virtaa-
man ja putouskorkeuden (kineettisen energian) kasvaessa
(Kayser ja Stegmann 1975 sekä Avery ja Novak 1975) , osa
taas olettamukseen, että vajoamissyvyys on ainoastaan pu
touskorkeuden funktio ja tähän suoraan verrannollinen
(Albrecht 1969, Water Pollution Research Lahoratory 1973).

Vastaavanlaisia yksityiskohtaisia tarkasteluja kuin suut
timesta purettavalle suihkulle ei varsinaiselle ylisyöksy
padolle ole suoritettu, joten on vaikeata arvioida mistä
tämä näennäinen ristiriita johtuu. Ainoastaan arvailuina
voidaan esittää mahdollisuus, että ylisyöksypadon yhtey
dessä, toimittaessa suurilla virtaaman ja alavesialtaan
horisontaalinopeuksien alueilla, ei kuvan 11 kaltainen käyt
täytyminen enää ole voimassa. Kuvan 27 suurimman virtaaman
käyrän kahdesta keskimmäisestä poikkeava käyttäytyminen
osoittaa tällaisen ilmiön mahdollisuuden.

Seuraavaan on kerätty eri tutkijoiden patoilmastuksen ‘bop

timisyvyydelle!? tai “riittävälle syvyydelle” esittämiä
tutkimustuloksia ja kriteereitä.



59

Albrecht (1968) esitti ajatuksen kuplien vajoamissyvyyttä
vastaavasta optimisyvyydestä. Vajoamissyvyyden hän esitti
riippuvan suihkun kineettisestä energiasta. Mitään huomiota
tukevia tutkimus- tms. tuloksia ei julkaisussa käsitelty.
Jatkotutkjmuksessa Albrecht (1969) suositellaan alavesial
taan riittäväksi syvyydeksi (d)

d > 2/3 x porraskorkeus (29)

Ehdon ilmoitetaan pätevän virtaaman arvoilla q < 200 l/sm.

Water Pollution Research Laboratory (1973) esittää omiin
ja Jarvisin (1970) mittauksiin perustuvan, ilmastustuloksen
ja alavesialtaan syvyyttä kuvaavan riippuvuuden eri putous
korkeuden arvoilla kuvassa 28,

tJ

D

Kuva 2$. Vajaussuhteen (r) ja alavesialtaan syvyyden (d)
välinen riippuvuus eri putouskorkeuden arvoilla
(Water Pollution Research Lahoratory 1973)

Kuvasta havaitaan, että ilmastustulos paranee syvyvden kasvaessa, kunnes saavutetaan eräänlainen vakioarvo, josta
ilmastustulos ei enää syvyyden lisäyksestä huolimatta parane
Havaintojen mukaan optimisyvyys vastasi likimain kuplientunkeutumissyyy

Tutkimuksen perusteella WPRL suosittelee alavesialtaan sy
vyydeks i:

h
d > + 6 cm

AtavesiattQon syvyys

(30)
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Samassa yhteydessä kuitenkin viitataan Jarvis’in tuloksiin,
joidep mukaan putouskorkeuksjlle h < 0,5 m ovtimisvvvys kas
vaisi uutouskorkeuden pienetessä.

Londong (1973) tarkasteli putouskorkeutta kohti lasketun
ilmastustuloksen (ilmoitettu kh:na) riippuvuutta alavesial
taan syvyyden Cd) ja putouskorkeudan neliöjturen (iTi1 suhtees
ta. Tulokset on esitetty kuvassa 29. Kuvassa 29b on esitet
ty London’in omat, suihkufirikkojilla varustetuilla padoil
la saavutetut tulokset sekä Gameson et al’in (1958) tulok
sia. Myös viimeksi mainitun kokeen padoilla suihkut olivat
pinnaltaan hyvin epätasaisia, vaikkei suihkunrikkojia kokees
sa käytettykään. Kuvan 29a tulokset perustuvat Londong’in
mittauksiin padoilla ilman suihkunrikkojia. Kuvista 29 ha
vaitaan, että ainoastaan sileillä suihkuilla ja putouskor
keuden arvoilla (h < 0.5) suhteen d/ \(S kasvattaminen vai
kutti epäedullisesti ilmastustulokseen. Tätä poik
keusta lukuunottamatta on käyrien käyttäytyminen yhdenmu
kaista: alueella 414ff > 0,5 alavesialtaan syventämisellä

ei ole vaikutusta ilmastustulokseen ja alueella dAW < 0,25

kh:n arvot ovat selvästi pienempiä kuin alueella d4W> 0,5.

Kuvan ZOa keskimmäisen käyrän lievän nousun tulkitaan tutki

muksessä johtuvan siitä, että korkeat kh-arvot saatiin käyt

tämällä poikkeuksellisen energiaedullisesti muotuiltuja ala

vesialtaita ts. ero ei johdu altaan syvyyden lisääntymisestä.

Virtaamalla (20 l/sm < q < 70 ]/sn) ei tutkimuksen mukaan

ollut vaikutusta alavesialtaan optimisyvyyteen.

Kayser ja Stegmann (.1975) määrittelevät riittävän alavesi
altaan syvyyden suihkun leveyttä kohti lasketun suihkun ki
neettisen energian perusteella. Suositukset on esitetty
taulukossa 4. Kineettisen energian (E ) he laskevat Mbrecht9n
(1971) kaavalla: kiri

E . (W)= Q(l/s)h(m)9,81. (31)
km

missä r = hyötysuhde = 0,8

Taulukko 4. Suositus riittäväksi alavesialtaan syvyydeksi
suinkun leveyttä kohti lasketun suihkun energian
mukaan (Kayser ja Stegmann 1975).

Energia/padon leveys minimi alaveden syvyys
(W/m) (cm)

0—25 10
25—40 25
40-120 40
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Kuva 2. Ilmastustuloksen riippuvuus alavesialtaan syvyy—
den ja putouskorkeuden nel iöi uuen suhteesta.
a) sileillä suihkuilla
b) pinnaltaan epätasaisilla suihkuilla.
(Londong 1973)

Avery ja Novak (1975) havaitsivat alavesialtaan optimisvyy
den kasvavan virtaaman (Q) ja putouskorkeuclen kasvaessa. He
perustavat patoilmastustarkastelunsa ajatukseen, jonka mu
kaan ilmastustulos on ns. suihkun Frouden luvun (fr1) funk
tio (ks. myös kohdat 3 ja 4.14). Suorittamiensa mitLausten
pohjalta he jatkotutkimuksessaan (Avery ja Novak 1978) mää
rittelevät myös alavesialtaan optirnisyvyydelle d’ kokeelli
sen r i ippuvuuden Frouden luvusta ja putouskorkeuclesta

0. 58
= •5h

(32)
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Suihkun Frouden luku yo. kaavaan lasketaan kohdan 4.143 kaa

valla (58).

Kaavan (32) ja mittaustulosten välinen korrelaatio ilmenee

kuvasta 30.

o 8
o I/s
o 0.6

-

0.O

1.0

° -100 mm harju
1.0

0.6 -

0.5 ‘220 mm harju

0.6
LO /

/
2.0 -3QQ mm harju

0.3 -

7

0
0

0.2- /
/

/
0.1 - / D.o.E [21]

0
02

APTED, NOVAK[17]

O.S 0.42
Fr h

Kuva 30, ALivcs ii1 tin apt iniisvvvyden, i)UtOUSkOFkCUdCfl ja

suihkun Froudcn luvun vhlincn riipnuvuus (averv

IaNovak 1978).
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Tutkimuksessa testattiin myös suolan (NaNO.) lisäyksen vai
kutusta (vrt. kohta4.127) ja todettiin, ettei sillä ollut
vaikutusta ilmastustuloksen ja altaan ontimisyvyvden väli
seen riippiivuuteen.

Avery ja Novak (1978) sekä Novak (1980) ovat tarkastelleet
myös alavesialtaan leveyden vaikutusta ilmastustulokseen.
Ältaan reunat vaikuttavat altaan hydrodynaamisiin olosuh
teisiin joskaan eivät altaaseen tulevan ilman määrään. Huo
mattava altaan leveyden pienentäminen rajoittaa kuplien
leviämistä sivuille ja saattaa siten pienentää kontaktiai
kaa. Tosin altaan kaventaminen vakiovirtaamalla lisää uo
man suuntaista virtausnopeutta, jolla puolestaan on kon
taktiaikaa pidentävä vaikutus. Suorittamiensa mittausten
tulokset tutkijat esittävät kuvassa 31, josta ilmenee,et
ta altaan leveydellä on hyvin vähän vaikutusta ilmastus
tulokseen,jos altaan syvyys on huomattavasti suurempi kuin
optimisyvyys.

Kuvassa on alavesialtaan syvyvden ja putouskorkeuden summa
eli käytetty kokonaiskorkeus vakio, mistä johtuu ilmas
tustuloksen huononeminen optimisyvyyttä suuremmilla syvyy—
den arvoilla; altaan syvyyden lisäämisestä ei enää ole hyö
tyä, mutta samalla menetetään putouskorkeutta.

1D 15 0 - 2’5 0 5 ‘0 15 cm 5b
Atovesiottoon syvyys cl

Kuva 31. Älavesialtaan geometrian vaikutus ilmastustulok
seen (Avery ja Novak 1978 sekä Novak 1980).
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Nakasone (1979) lähestyy alavesialtaan optimisyvyys”-käsi
tettä puoliksi teoreettisesti derivoimalla vajaussuhteelle
r = f(d) johtamansa kaavan (45) d:n suhteen virtaaman ja
käytettävissä olevan kokonaiskorkeuden altaan pohjalta yläveden
pinnalle (HIOT) ollessa vakioita. Tulokseksi hän saa

d
=

± 1.5 h) (33)

Jos tarkastellaan kuvaa 31 missä vajaussuhde on esitetty
altaan syvyyden funktiona kokonaiskorkeuden ollessa para
metrina, merkitsee funktion r = f(d) derivaatan nollakoh
ta kunkin käyrän maksimia eli syvyyden arvoa, jolla saa
vutetaan paras ilmastustulos.

Thron et al. (1981) toteavat riittävän alavesialtaan sy
vyyden olevan ilmastustulokselle edullisen, mutta antavat
syvyydelle kokemukseen perustuvan ylärajan

d < (34)

Riittävän alavesialtaan syvyyden vaikutus kaskadien i]mas
tustulokseen tuli esimerkinomaisesti esille jo kohdassa
4.122, missä esitettiin Avery’n ja Novak’in (1978) vertai
leva laskelma. Riittävän svvillä alavesialtailla varuste
tuilla kaskadeilla saatu ilmastustulos oli r = 2,8, kun
muuten samanlaisilla alavesialtaattomilla kaskadeilla saa
tu tulos oli r 2,2.

Londong t193) on Frank’ in ja Schmidt’ in (19661 mittausten
pohjalta tarkastellut alavesialtailla varustettujen ja ala—
vesialtaattomien, muuten verrattavissa olevien kaskadien
i1mastustuloksi. Kuvan 32 graa[isesta esityksestä ilmenee
alavesialtaiden edullinen vaikutus elvsti.

1.6
m 1

1.6

1.3

1.2

1.1

0.9

0,

0.7

—,—

1 r’ j2cm

h . 132 m

6 •
137C

Kourut

0,25m

h.. • 1.50 m

0 1 2 3Us-m4

Virtoamo q

Kuva 32. Syvillä alavesialtailla varustettujen ja alavesi—
al taattomi en kaskadien i lmastustulokset v irtaaman

funktiona (Londong 1973).
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Kuten kohdassa 2.24 jo tuli esille, on sopivalla altaan
horisontaalinopeudejj ilmakuplien nousua hidastava vaiku
tus. Sama ilmiö on havaittu edulliseksi myös ylisyöksypa
don yhteydessä, jossa vajoava suihku itsessään aiheuttaa
alavesialtaaseen tietyn horisontaalisen virtauskomponentin.

Albrecht (1971) pienillä virtaaman ja putouskorkeuden arvoil
la (1,95 < q < 16,9 l/sm, h < 0,60 m) suorittamissaan
kokeissa tuli siihen johtopäätökseen, että käytettyyn ener
giaan nähden paras hapen lisäys saavutettiin - ei maksimaa
lisella ilmakuplan tunkeutumissyvyydellä vaan ennemminkin
tilanteessa, jossa horisontaalinen virtauskomponentti oli
suurimmillaan. Päätelmä perustuu kuvassa 27 esitettyihin
mittaustuloksiin, joita käsiteltiin jo aiemmin.

Thron et al. (1981) kommentoivat ilmiöstä toteamalla, että
optimitulos saavutetaan milloin suihkun kineettinen ener
gia onmahdollisininan edullisesti käytetty toisaalta kuplan
syvälle viemiseen ja toisaalta sopivan horisontaalinopeuden
luomiseen.

Londong (1973) toteaa vain sopivan suuruisella horisontaa
linopeudella olevan ilmastustulosta parantava vaikutus. Ho
risontaalinopeuden ollessa liian suuri on vaikutus päinvas
tainen; voimakas horisontaalinen liike “sitoo” kuplaparven
ylös aiheuttaen näin kuplien vajoamissyvyyden huomattavan
pienenemisen, ilman että kuplaparven pituus huomattavasti
kasvaisi. Lisäksi voimakas virtaus tavallaan kuljettaa
kuplaparvea mukanaan, eikä ilma-vesi-rajapjntojen muodos
tumisen edellyttämiä suhteellisia nopeuseroja ilman ja ve
den välille pääse syntymään. Tämän perusteella ei padon
alapuolella oleva pitkä ilmakuplavyöhyke välttämättä ole
merkki hyvästä ilmastustuloksesta. Esimerkkinä sopivasta
ja liian suuresta horisontaalinopeudesta mainitaan UH =
0,15 m/s ja UH = 0,42 m/s, kun altaaseen puretaan suihku
pyöreästi aukosta, jonka halkaisija on 5 cm. Suihkun va
paa pituus on 10 cm ja alavesialtaan syvyys 65 cm.

Kirjallisuudessa on esitetty myös ajatus, että ylisyöksy
suihkun suuntaaminen optimisyvyisen alavesialtaan sijasta
tuskin veden peittämään kivi- tai betoniverhoukseen olisi
ilmastukselle edullista. Käsitykset ilmiön tehokkuudesta
ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Gameson (1957) viittaa edellä esitettyyn mahdollisuuteen,
muttei esitä huomiota tukevia tutkimustuloksia.

Hogan et al:in (1970) mukaan matalan alavesialtaan tai kivi
verhouksen käyttäminen olisi edullisempaa kuin syvän ala
vesialtaan käyttäminen. He perustavat olettamuksensa, to
sin todeten lähtötietojen epätark1cujjd, tifts University’n (Mon.
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1969) tarkasteluihin. NoinSmkorkeifla, suhteellisen syvil
lä alavesialtailla vawstetuilla padoilla saavutetut tulok
set ekstrapoloitiin ja todettiin, että n. 10 m:n korkuinen
pato riittäisi kyllästämään veden, jonka alkuperäinen va
jaus on 100 1. Tulosta verrattiin matalilla alavesialtailla
ja kiviverhouksilla varustetuilla ylisyöksyillä saatuihin
tuloksiin, jotka ekstrapoloimalla todettiin, että n. 6 m:n
korkuinen pato riittäisi hapettoman veden kyllästämiseen.

Albrecht:in (1971) mukaan törmäyspinnoista ei ole hyötyä
ilmastukselle.

Water Pollution Research Laboratory’n (1973) mukaan alave
den syvyys 0 cm on parempi kuin muutaman senttimetrin sy
vyinen alavesiallas (ks. kuva 28).

Kobus ja Markofsky (1978) suorittavat tutkimuksensa t’syvil
lä” alavesialtailla, kriteerinä kaava (29). He kuitenkin nit

taavat Hogan et al:n (1970) tutkimuksessa esitetyn tulok

sen mahdolliseen paikkansapitävyyteen.

Avery ja Novak (1978) toteavat, että törmäyspinnoilla saa
vutetaan hyvä ilmastustulos, mutta eivät kuitenkaan suosit
tele niiden käyttöä toisaalta mahdollisen eroosion vuoksi
ja toisaalta, koska optimisyvyisellä alavesialtaalla hei
dän mukaansa saavutetaan vielä parempi tulos.

Varsinaisia vertailevia mittaustuloksia törmäyspintojen
vaikutuksesta ei missään edellä mainituista julkaisuista
ole esitetty.

4.126 Lämpötila

Kohdassa 2.15 tuli esille lämpötilan kaksitahoinen vaikutus
hapen liukenemiseen; kaavan (3) termein ilmaistuna pienen
tää lämpötilan nousu termiä (c5-c) ja kasvattaa termiä KL’
A/V. Jälkimmäinen ilmiö kuitenkin riippuu siitä dominoiko
kulkeutumisprosesseja diffuusio vai turbulenssi. Imhoff’in
ja Albrecht’in (1972) jaottelun mukaan patuilmastus on niin
voimakkaasti turbulenttinen, ettei lämpötilasta riippuvalla
diffuusiolla ole enää vaikutusta liukenemistapahtumaan.

Termin KL A/V lämpötilakorjaus tehdään kaavalla:

(KLO VT2 = (KLO VT1
(35)

missä T2 ja T1 = tarkasteltavat lämpötilat
9 = lämpötilakerroin
(vrt, kaava 6)

Imhoffin ja Albrecht’in suositus edellyttää, että patoilmas
tukselle 9 = 1. Tunnettua onkin, että 9 on turbulenttisuu
den funktio ja turbu]enttisuuden kasvaessa 9 1 (Avery ja
Novak 1978). Johtuen kuitenkin ilmeisesti patoilmastusko
keiden erilaisista turbulenttisuusa]ueista on kertoimelle
9 yhtälössä 35 kuitenkin käytetty myös ykkösest poikkeavia
arvoja.
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Holler (1971) on käyttänyt arvoa 9 • 1,016. Hän on suoritta
nut kokeensa sekä pienoismalleilla että prototyyppipadoil
la (h = 3,7 — 10,7 m, d < 4,8 m).

Novak (1980) käyttää arvoa 9 • 1,018 ja referenssilämpöti
laa Tj • 15°C. Kokeet on suoritettu virtaaman arvoilla
0,6 lis < Q < 5,8 lIs, putouskorkeuksilla 0,4 m < h < 2 m
ja harjan leveyksillä 10-30 cm.

Patoilmastustutkimuksessa ilmastustulos usein esitetään
vajaussuhteen (r) avulla, jolloin myös lämpötilakorjaukset
tehdään r:n suhteen. Vajaussuhteen ja termin KLA/V välinen
riippuvuus saadaan integroimalla yhtälö (3) välillä c = c
kun t • 0 ja c = CT kun t = t, jolloin saadaan (Avery j
Novak 1978):

c -c -K .(A/V)t
s T1 •e L (3ta)

r

Kaavästa (36a) saadaan edelleen:

ln r = KL(A/V)t (36b)

Gameson et al. (1958) päätyivät mittauksillaan kokeelliseen
tulokseen, jonka mukaan r-1 kasvaa 4,6 %:lla jokaista 10C:n
lämpötilan nousua kohti. Vastaava korjaustermi ilmenee kaa
vasta (41). Samaa korjaustermiä ovat käyttäneet myös mm.
Water Pollution Research Laboratory (1973) (kaava (44))
sekä Markofsky ja Kobus (1978) (kaavat (47) ja (48)).

Myös Gameson et al. toteavat kuitenkin tutkimuksessaan, et
tä huolimatta vajaussuhteen kasvusta lämpötilan kasvaessa,
on lämpötilan nousun vaikutus liuenneen hapen kokonaismää
rään päinvastainen kyllästyspitoisuuden vastaavasta piene
nemisestä johtuen.

Samassa tutkimuksessa Gameson et al (1958) johdetaan myös
riippuvuus:

ln rT (37a)
1 = (1+(T—15)0,o185)nr15

Koska yhtälön oikea puoli on likimain 10185(T-15) (Londong
1973) saadaan:

ln r

ln r15 — (%7b)



6$

in r
(T) = —____

= 1 +(T-15)T
in r

Vertaamalla yhtälöitä (35), (36b) ia (%7h) saadaan 9

1.0185, mitä arvoa Novak (1980) tutkimuksessaan käyttää. Ko.

arvon käyttöä ovak perustelee sillä, että hänen tutkimuk

sensa energiankulutus on verrattavissa lameson et al’in vas

taaviin arvoihin 0.b m < h < 3,3 m, d 0 cm)

Lonäong (1973) vertaa lameson et al.n tuloksia omiin mit
tauksiinsa käyttämällä turhulenttisuudesta riippuvaa funk

t io ta:

(3$)

missä on turhulenttisuutta kuvaava kerroin.

Gameson et al.’n tutkimuksen mukaan i = 0,0185 (vrt. yh
tälö37a), Londongin mukaan ko. kokeet on tehty olosuhteis
sa, joissa alavesialtaan turbulenttisuus ei ole ollut opti
mialueella. Kokeiden tuloksia on esitetty kuvassa 29b yh
dessä Londong!in omien mittaustulosten kanssa ja kuvasta
havaitaan mittauspistciden siloittuvan epäcdulliselle alu
eelle ö/ h < 0,2.

Omissa Iippe—jocHa tekemissään kokeissa Londong sai lämpö—
tilakorjaukselle arvon r = 0,0125. Kyseisissä mittauksissa
alavesialtaan turhulenttisuus oli huomattavan voimakasta.

Ottamalla lisäksi vertailuarvoksi Pasveerin (1955) pneumaat
tisille ilm tir ille s ajan a on 0 0)
ii olettam lii, ctti r;tt in im klaal a laveIn turhu—
lenssin al ieclla 0,0 Iondong keraä cc. tiedot yhteiseen
kuvaajaan (kuta 33) , j ssa siis turulenssin kasaessa i

arvo ienenec.

$
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Kuva 33. TtlIl)uleflttjsuudefl (kcrioin ) vaikutus lämpötila—

orj ltlks en (Londonp 1 )
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Kaskadien ilmastustuloksen riippuvuutta lämpötilasta ovat
tarkastelleet Tebbutt et al. (1977). He ovat suorittamiensa
kokeiden (portaiden kokonaiskorkeus Ii = 1 m ja 2 m, porras
korkeudet 50, 100, 250, 500 mm, kaltevuudet 1:1, 1:2,5, 1:5,
virtaamat 1000...12 500 m3/md la leveys 150 mm) perusteella
johtaneet lämpötilakorj auskaavan:

—1 = (r20—1)(1+0,0335(T-20)) (39)

4.127 Veden sisältämät epäpuhtaudet

Veden sisältämistä epäpuhtauksistaon ehkä eniten tutkittu pinta
aktiivisten aineiden vaikutusta ilmastustulokseen. Kohdassa
2.16 on esitetty näiden aineiden yleiset vaikutusmekanismit.

Patoilmastustarkasteluissa on pinta-aktiivisten aineiden
vaikutuksista tehty joitakin tutkimuksia, joista seuraavas
sa näytteitä: -

Gameson (1957) ei jokivedellä tekemissätin kokeissa havainnut
pinta-aktiivisilla aineilla olevan vaikutusta ilmastustulok
seen. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin tarkastellun pitoi
suusalueen olleen hyvin suppean (1,5 - 3,1 mg/l).

Saman laboratorion myöhemmässä tutkimuksessa (Water Pollution
Research Laboratory 1973) väheni ilmastustulos pinta-aktii
visen aineen pitoisuuden lisääntyessä taulukon 5 mukaisesti.
Koe tehtiin vesijohtovedellä, johon oli lisätty kotitalous
pesuaineiden seosta. Koepadon korkeus oli 0,6 m < h < 3,3 m
ja alavesialtaan syvyys 9 cm.

Taulukko 5. Pinta-aktiivisen aineen vaikutus saavutettavaan
4.Jstustulokseen. (Water Pollution Research Lahoratory

Pinta-aktiivisen aineen r-1 :n pieneneminen
pitoisuus (Manoxol OT:na)

(mg/l) (%)

0,01 0
0,1 5
1 8
10 16

Kokeen tulosta ei ole tutkimuksessa pyritty selittämään.
Londong’in (1973) mukaan koejärjestelyn alavesialtaan syyvyys on
kuitenkin niin pieni, että ilmakuplilla ja samalla niiden
mahdollisella pienenemisellä (vrt. suhde A/V kaavassa(3))
olisi vain vähäinen vaikutus ilmastustulokseen. Kohdan 2.16 tarkastelujen
perusteellahan pinta-aktiivisten aineiden aiheuttamalla
kuplakoon pienemisellä voisi voimakkaasti turbulenttisessa
virtaustilanteessa olla ilmastustulosta parantavakin vaiku
tus.
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Albrecht’in (1969) mukaan luonnonjoissa ei pinta-aktiivi

sula aineilla ole ilmastustulokseen vaikutusta. Hän selit

tää tämän johtuvan osaksi ko. aineiden alhaisista pitoisuuk

sista luonnonvesistöissä ja osaksi patoilmastuksen voimak
kaasta turbulenttisuudesta. Ajatusta tukevia koetuloksia ei
tutkimuksessa esitellä, vaan päätelmät perustuvat lähinnä
jätevedenpuhdistuksesta saatujen kokemusten kirjallisuus
tarkasteluun.

Suolojen yleiset vaikutusmekanismit ovat kohdan 2.16 mukaan
samantyyppiset kuin pinta-aktiivisten aineidenkin. Niiden
vaikutusta patoilmastuksen tulokseen ovat tarkastelleet
mm. Avery ja Novak (1978). Liuotettavana suolana he käyt
tivät natriumnitriittiä (NaNO2), jonka pitoisuuden kasvaes
sa 0 %:sta 0,6 %:iin keskimääräinen kuplakoko pieneni
2,53 mm:stä 1,57 mm:iin. Ilmastustulos (ilmoitettuna (r15—1):na)
parani vastaavasti taulukossa 7 (kohta 4.13) esitettyjen
kertoimien k4 ja k5 suhteessa. Ilmiön selitettiin johtuvan
kuplakoon pienenemisestä aiheutuneen suhteen A/V kasvun edul

lisesta vaikutuksesta, koska patoilmastuksen voimakkaasti
turbulenttisessa virtaustilanteessa ei suolojen rajapinnalla
aiheuttamalla vastuksella enää ollut merkitystä.

Hutarew ja Minor (1975) tarkastelivat sekä veden laadun
vaikutusta yleensä, että myös suolojen vaikutusta ilmastus
tulokseen. He suorittivat laboratoriokokeita, joissa ai
noina muuttujina pidettiin putouskorkeutta ja veden laatua
muiden tekijöiden pysyessä samoina. He käyttivAt neljää
laadultaan erilaista vettä:

vesi n:o 1: normaali juomavesi, johka happipitoisuutta
laskettiin typellä

vesi n:o 2: normaali juomavesi, jonka happipitoisuutta
laskettiin natriumsulfiitilla 1 mg/l:aan

vesi n:o 3: normaali juomavesi, jonka happipitoisuutta
laskettiin natriumsulfiitilla 4 mg/l:aan

vesi n:o 4: lokivesi.

Tarkasteltu putouskorkeusalue oli 0,3 m < h < 0,9 m. Muus
ta koejärjestelystä (virtaama, alavesiallas) ei julkaisus
sa ole esitetty tietoja.

Kokeiden tulokset on esitetty kuvassa 34 . Kuvasta havaitaan,
että vedellä n:o 1 saavutettiin paras ilmastustulos. Veden
n:o 2 ilmastustulos oli huonompi kuin veden n:o 3, mikä
tutkijoiden mukaan saattaa selittyä veden n:o 2 korkeam
malla suolapitoisuudella (happipitoisuuden laskemiseen
1 mg/l:aan tarvitaan enemmän suolaa kuin sen laskemiseen



Kuva 34 Hapen liukeneminen putouskorkeuden funktiona
laadultaan erilaisille vesille parametrina
alkuper inen happipitoisuus (Hutarew a Minor 1975)
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4 mg/l:aan). Putouskorkeuksilla h = 30 cm ilmastustulos
oli likimain sama kaikilla vesillä. Pienillä putouskorke
uksien ja samalla myös pienien happipitoisuuden lisäyksen
alueella kuitenkin mittaustarkkuus vaikuttaa tuloksiin
huomattavasti. Putouskorkeuksilla h = 50 cm ja h = 70 cm
jokiveden ilmastustulos oli parempi kuin veden n:o 3, mut
ta huonompi kuin veden n:o 1. Putouskorkeudella h = 90 cm
veden n:o 4 ilmastustulos on kuitenkin samaa suuruusluok
kaa kuin veden n:o 3 tai jopa hieman huonompi.

Lisäksi kuvan 34 kuvaajista voidaan todeta mielenkiintoinen
ilmiö. Putouskorkeuden kasvaessa happipitoisuuden kasvu
hidastuu vesillä n:o 1 ja 4, kun taas vesillä n:o 2 ja 3
kasvu pysyy samana tai jopa nopeutuu.

Saamiensa tulosten perusteella Hutarew ja Minor (1975) tu
livat johtopäätökseen, että veden laadulla on selvästi vai
kutusta ilmastustulokseen ja että esimerkiksi laboratorio
kokeiden tulosten soveltamiseksi luonnonolosuhteille olisi
myös veden laadun vaikutusmekanismit selvitettävä.

Eräissä vanhemmissa ilmastustutkimuksissa ei veden sisäl
tämiä epäpuhtauksia pyritä mitenkään erittelemään, vaan
vedet jaotellaan kuormituksen mukaan karkeisiin ryhmiin,
joiden keskiäisiä ilmastustuloksia vertaillaan.

Gameson (1957) jaottelee vedet epäpuhtauksien mukaan kol
meen ryhmään, joille hän määrittelee epäpuhtauskertoimet(a):

1) lievästi likaantunut jokivesi, jossa ei havait
tavia epäpuhtauksia; a = 1,25

2) kohtalaisen likaantunut jokivesi, jossa jonkin-
verran jätevesipäästöjä; a = 1

3) laimentamaton jätevesi; a = 0,85.

Kerroin a sisältyy kaavan 24 tenniin w sekä kaavoihin (40) ja
(41).Veden likaisuuden lisääntyessä r-1 siis pienenee kertoimien
a suhteessa. Kertoimen anoton määritelty luonnonolosuhteissa.

Saman laboratorion suorittamassa jatkotutkimuksessa (Jarvis
1970) todetaan edellä esitettyjen a:n arvojen olevan väärin
laskettuja (Water Pollution Research Laboratory 1973).

Jatkona kahdelle edellä mainitulle julkaisi Water Pollution
Research Laboratory (1973) uudet kertoimen a arvot, joidei
suhteessa ilmastustulos (r-1) pienenee likaisuuden lisään
tyessä:

1) puhdas vesi a = 1,8
2) lievästi likaantunut vesi a = 1,6
3) kohtalaisen likaantunut vesi a = 1
4) erittäin likaantunut vesi a = 0,65.

Kertoimet viittaavat kaavaan (44). Suurin osa joista, joiden
ilmastaminen padoilla tulee kysymykseen, kuuluu tutkijoiden
mukaan ryhmään 3.
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Tutkimuksessa todetaan kuitenkin edellä esitetyn karkean
jaottelun olevan epätyydyttävä ja todetaan enemmän tutki
muksia tarvittavan a:n arvojen määrittämiseksi.

Mm. melko tuoreessa tutkimuksessa(Markofsky ja Kobus 1978.)
käytetään vajaussuhteen laskemiseen edellä esitetyistä a
termeistä johdettuja veden laatukorjauksia(ks. kaavat(47) ja (49).

Avery’n ja Novak’in (1978) mukaan mainittujen tutkimusten
mukainen olettamus ilmastustuloksen pienenemisestä likai
suuden kasvaessa on kyseenalainen. He toteavat, että luo
kittelu epäpuhtausryhmiin ei perustunut kemiallisiin tes
teihin vaan karkeisiin arviointeihin. Lisäk
si kertoimia määriteltäessä ei oltu otettu huomioon sel
laisia tekijöitä kuin virtaama, suihkun muoto jne. , joil
la on vaikutusta ilmastustulokseen ja jotka ovat saatta
neet aiheuttaa lämpötilaerojen tiliin luetun tulosten ha
jonnan.

Vertaamalla vesijohtovedellä laboratorio-olosuhteissa saa
miaan tuloksia aikaisemmin julkaistuihin, todellisilla pa
doilla ja eri likaisuusasteisilla vesillä tehtyjen kokei
den tuloksiin (vertailu kaanlla (46»Avery ja Novak havaitsivat kone
laation hyväksi. Tämän he tulkitsevat merkitsevän sitä,
että pinta-aktiivisten aineiden ja myös muiden epäpuhtauk
sien vaikutus hapen liukenemiseen (vrt, kerroin K1 kaavas
sa (3) on patoilmastuksen täysin kehittyneellä tuzbulens
silla olematon. lIe tähdentävät kuitenkin mahdollista suh
teen A/V muuttumista eräiden aineiden lisäyksen seurauk
sena ja jatkotutkimuksessa Novak (1980) toteaa, että
viimeksi mainittua ilmiötä tulisi tutkia kemiallisten ja
fysikaalisten analyysien ja Weber’in lukuun (ks. kohta 3)
perustuvien vertailujen pohjalta.

4.13 1 lmastus tuloksen laskemiseks i
johdetut kaavat

Taulukkoon 6 on koottu tunnetuimmat patoilmastuksen vajaus
suhteen laskemiseksi johdetut kaavat.

Kaavoissa(40),(41)ja (44)kerroin a vaihtelee veden laadun ja
kerroin b patotyypin mukaan. Kertoimille a johdetut arvot
on esitetty kohdassa 4.127, kertoimille b kohdassa 4.122.
Lämpötilakorjaustermin tausta on esitetty kohdassa 4.126..
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Taulukko 6. Yleisimmät patoilmastuksen vajaussuhteen (r =

cs-cA/cscB) laskemiseksi johdetut kaavat.

(Avery ja Novak 1978, Markofsky ja Kobus 1978
sekä Water Pollution Research Laboratory 1973)

Lähde Kaava Yksiköt Määritys Kaavan
olosuhteet numero

Gameson 1957 r-1 = 0,Sabh h - m luonnonpadot (40)

Gameson et al. r-1 = 0,llab(1÷0,046T)h h- ft . (41)
1958 T- °C malli

Jarvis 1970 *)rlS•1
= 1,05 h0’4 h- m (42)

Holler 1971 r20-1 0,91h h— m malli (43a)
r,0-1 = 0,21h prototyyppi (4.5b)

Water Pollution -1 = 0,69 h(1-0,llh) malli (44a)
Research (1+0,0464T)
Laboratory r-1 = 0,3$ahCl-0,llh) h- m luonnonpadot (44b)
1973 (1+0,046T) T

r—1 = 0,38abh(1—0,llh) (44c)
(1+0.046T)

Nakasone 1975 1nr20 = 0,0675 h1’28 d,h- m malli (45)

q°’62d0’439 q- m2/h

Aver ja Novak *)rik.Frfly72hO$ h- cm malli (16a)
197$ 1,8 0,

r -1 = krFr Re (15b)
!D 1

Markofsky ja Kobus
*),f

fT(O,lFr
1 , 2) 10 aikaiseiin (47)

197$
W julkaistun tut

kimuksen mitta
ustulokset

*) Alaveden syvy)Ts optimaalinen (ks. kohta 4.125).
**) pätee kun Re > 510

Kohdassa 4.127 tuli jo esille kertoimen a käytöstä esitet
tyä kritiikkiä: viitattiin mahdollisuuteen, että vedenlaa
tuerojen tiliin luettu hajonta mittaustuloksissa olisi voi
nut johtua aivan muista tekijöistä, kuten virtaaman vaihte—
luista jne. Lisäksi todettiin vedenlaatukertoimien miiäri
tysperusteiden olleen epätarkkoja, Myös kertoimen h käyttö
kuvaamaan patotyyppiä on kyseenalainen: pelkästään kohdan
4.122 tarkastelujen perusteella on ilmeistä, että putous
portaiden ilmastustulokseen vaikuttavat monet tekijät ja
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esim. Gameson et al.’n yksinkertainen suositus b = 1,3 pu
tousportaille ei huomio! edes portaiden lukumäärää. WPRL
ei annakaan b:lle kaavassa(44)ohjearvoja vaan toteaa sen
vain riippuvan patotyypistä. Kaavoissa (40), (41) ja (44) on
myös se heikkous, että niissä oletetaan termien a, b, h
ja T olevan toisistaan riippumattomia. WPRL:n tutkijat
itse viittaavat tähän puutteeseen ja toteavat, ettei esi
merkiksi ole osoitettu veden laadun ja lämpötilan vaiku
tusten olevan samanlaisia eri tyyppisille patorakenteille.
Kohtien 2.15 ja 2.16 tarkastelujen perusteella onkin il
meistä, että niin laatu kuin lämpötilavaikutusetkin ovat
riippuvaisia turbulenttisuudesta, mihin taas vaikuttavat
mm. virtaama ja padon rakenne. Tutkijat itse viittavat
niinikään mahdollisuuteen, että b riippuisi. h:sta. Kaa
voissa (40) ja (41$i myöskään ole huomioitu alavesialtaan
syvyyden vaikutusta.

Hyvin ratkaisevana puutteena voidaan kuitenkin kaikissa
kaavoissa (40)-(44) pitää sitä, että virtaaman vaikutus on
niissä jätetty kokonaan huomioimatta. Mm. sen, että sekä
Holler että WPRL päätyivät pienoismaileilla ja todellisen
kokoisj padoilla suorittamillaan kokeilla erilaiseen
kaavoihin (vrt. kaavat (43 a ja 8) sekä (44 a ja b)) voidaan
tulkita johtuvan erilaisista virtaamista (Avery ja Novak 1979).
Holler itse on selittänyt eron johtuvan prototyyppipadon
syvän alavesialtaan haitallisesta vaikutuksesta, WPRL
taas on lukenut eron veden laadun vaihteluiden tiliin.

Kaavassa (45) virtaama (q) on myös otettu huomioon.
Jatkotutkimuksessa (Nakasone 1979) on johdettu vastaavaa
muotoa (r = f(h,q,d)) olevat riippuvuudet myös prototyyp
pipadoille. Prototyyppipadot on tutkimuksessa jouduttu
jakamaan virtaaman ja putouskorkeuden mukaan yhteensä
neljään eri alueeseen, joille kullekin on johdettu oma
riippuvuutensa.Kaiken kaikkiaan tarvitaan siis yhteensä
viisi eri kaavaa, mitä jo sinänsä voitaneen pitää merkki
nä lähestymistavan rajoittuneisuude

Kaksi viimeistä kaavaa käyttävät muista poikkeavaa lähesty
mistapaa; niissä on vajaussuhde esitetty Prouden luvun funk
tiona. Kuten kohdassa 3 tuli esille on Prouden lukua ylei
sesti käytetty muuallakin hydrauliikan tutkimuksessa juuri
patojen virtausta kuvaamaan. Kohdassa 4.14 tarkastellaan lähem
min dimensioanalyysjn ja dimensiottomien tunnuslukujen (Pr,
Re, 11) käyttöä patoilmastustutkimuksessa sekä esitellään
myös miten kaavoihin (46)ja (47)on päädytty.

Termit k4 ja k5 kaavassa(46) ovat suolapitoisuudesta riip
puvia kertoimia, ja niiden arvot vaihtelevat NaNO2-pitoi-
suuden funktiona taulukon 7 mukaisesti. Suolapitoisuuden
vaikutuksia ilmastustulokseen on käsitelty kohdissa 2.16
ja 4.127.
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Taulukko 7. Kertoimien k4 ja k5 (kaava 46) muuttuminen suo

‘?itoisuuden kasvaessa (Novak 1Q8O),

NaNQ k kr
2 4

o 0,0036 cm ‘ 0,627 x 10

0,3 0,0050 cm’8 0,869 x

0,6 0,0071 cm0’8 1,243 x 10

Termit T ja f kaavassa(47) kuvaavat lämpötilan ja veden

laadun vaikutusta:

(1
= (48)

Kaava perustui Gameson et aln (1958) mittaustuloksiin (vrt.

myös kohta 4126). Markofskv ja Kohus perustelevat ko. tu

losten käyttöä sillä, että niihin johtaneet mittaukset suo

ritettiin vakiovirtaamalla jolloin virtaamanvaihteluijen

vaikutus määrityksee on elimi

noitu.

Veden laatua kuvaava korjauskerroj f ffiriteljj1 kaaval

la:

(49
wq (r1)vertaj1uvede1le

Ohjearvojksj tutkijat antavat kaavolen (40), (41) ja (44) ater

meistä johdetut kertoimet, jotka on esitetty taulukossa 8.

Laboratorjomittauksilla ja luonnonolosjhteissq mitatuille

tuloksjlle suos itellaan käytettä eri kertoirnia sen mu

kaan miten alkuperäi a:n arvot on määritetty.

Taulukko 8 * Suositus veden laadun korjauskertoimei f. (kaa

va (47))arvoiksj erilaisilla vesillä (MarIfsky

ja Kobus 1978)

Veden laatu ; laboratorio f ; luonnonolo—
W9 1 wc 2

suhteet

(Water Pollutjon Pese- (Gameson 1957)

arch Laboratory 1973)

puhdas 1,0

lievästi likainen 0,89 1,0

kohtalaisen likainen 0,56 0,81

erittäij likainen 0,36 0,69

(= iätevesj)
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Tämän tyyppisestä veden laadun jaottelusta epäpuhtausluok
kun on esitetty kritiikkiä aiemmin mm. kohdassa 4.127.
Paikallaan lienee kuitenkin vielä tähdentää, että Qameson’in
arvot (wq2) on myöhemmin todettu suorastaan väärin laske
tuiksi (Jarvis 1970)

Tutkimuksia (Gameson 1957, Barrett et al. 1960, Londong 1968,
Manczak 1964) ja omia mittaustuloksiaan hyväksi käyttäen on
Albrecht (1969) kehittänyt diagramman liuenneen hapen määrän
määrittämiseksi (kuva 35) . Diagramma yhdistää putouskorkeu
den, virtaaman, epäpuhtauksien määrän, veden lämpötilan ja
portaiden lukumäärän vaikutuksen. Diagramman käyttö edel
lyttää, että alavesialtaan syvyys on suurempi tai yhtä suu
ri kuin optimisyvyys kriteerinä kaava (29)

Lämpötilakorjaus on diagrammassa huomioitu siten kuin se
vaikuttaa kyllästyspitoisuuteen eli yhtäpitävsti Imhoff’in
ja Älbrecht’in patoilmastukselle johtaman iämpötilakorjauk
sen kanssa (kuva 2, käyrä c).

Virtaaman on oletettu vaikuttavan s.e. virtaaman arvoilla
q < 10 l/sm ja q > 100 l/sm ilmastustulos heikkenee huo
mattavasti. Diagramman julkaisemisen jälkeen on kuitenkin
ilmestynyt uusia tutkimuksia. Mm. Albrecht (1971) ja Kay
ser ja Stegmann (1975) , joiden mukaan pienillä putouskor
keuksien arvoilla virtaaman kasvamisen edullinen vaikutus
ulottuisi suuremmille virtaaman arvoille kuin q 10 l/s.

25
0 5 10 15 20 30 C

mg / 1
s (m)

Kuva 35. Diagramma ylisyöksypadon ja kaskadien ilmastustu

loksen (m/l) määrittämiseksi alkuperäisen vajauk

sen ollessa 100 (Älhrecht 1959).
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Myöskään kohdassa 4.123 esille tullutta mahdollista optimi

virtaaman alueen riippuvuutta putouskorkeudesta ei diagram

massa ilmeisesti ole huomioitu, vaan optimia]ueeksj on ole

tettu 10 l/ms < q < 100 l/m.s kaikilla putouskorkeuksjj..

Portaiden lukumäärän on diagrammassa oletettu vaikuttavan

s.e. mitä suurempi portaiden lukumäärä tiettyä putouskorkeut
ta kohti, sitä parempi ilmastustulos. Tutkijat itse kui
tenkin huomauttavat, ettei tämä olettamus pidä paikkaansa
jos virtaama on niin suuri suhteessa portaiden kokoon, että
ylivirtaus tapahtuu tasaisena, eikä portaalta toiselle pu
doten. Veden laadun vaikutus on huomioitu jo aielmnin kri
tisoidulla tavalla jakamalla vedet kolmeen eri likaisuusluok
kaan.

4.14 D i m e n s i o t t o m i e n t u n n u s 1 u k u j e n
k ä y tt ö

4.141 Ilmastustuloksen riippuvuus dimensiottomista tunnusluvuista

Uusimmissa patoilmastustutkimuj55 ilmastustulosta on
pyritty kuvaamaan ns. dimensiottomien tunnuslukujen (ks.
kohta 3) avulla. Sekä dimensionaaljj. tarkasteluin, että
kokeeljjse on osoitettu, että ilmiö riippuu sekä Frou
den että Reynolds’in luvuista. Näillä molemmilla on vai
kutusta, kun geometriset mitat ja virtausnopeudet (ja sa
malla Reynolds’in luvun arvot) ovat pieniä. Virtaaman ja

Reynolds’in luvun arvojen kasvaessa ilmiö sen sijaan tulee

riippuvai.seksi yksinomaan Frouden luvusta. Ensiksi mainit

tuun ryhmään kuuluvat käytännössä pienoismalli - ja pie
nehköt luonnonpadot jälkimmäiseen taas suuret luonnonpa
dot (Markofsky ja Kobus 1978).

Markofsky ja Kobus (1978) johtavat tulevan ilman määrän
ja dimensiottomien tunnuslukujen välisen riippuvuuden

seuraavasti. He lähtevät liikkeelle olettamalla altaaseen
tulevan, leveysyksikköä kohti lasketun ilman määrän (q5)

riippuvan leveysyksikköä kohti lasketusta virtaamasta,

putouskorkeudesta, maan vetovoiman kiihtyvyydestä, veden

tiheydestä, dynaamisista viskositeetista ja pintajänni

tyksestä. Määrittelemällä q =v.D.2, missä on suihkun

paksuus (ks. kuva 5) ja v = I2gh 2 suihkun nopeus alastulo

kohdassa sekä soveltamalla w-teoreemaa, voidaan edellämai
nitut muuttujat ryhmitellä neljän dimensiottoman ryhmän
väliseksi riippuvuudeksi, joksi Markofsky ja Kobus (1978)

saavat:

q pvD 4
—1

= ; fl; )J (so)
q ‘4g.D 1’ pa
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Kohdan 3 kaavojen (16), (17) ja (19) perusteella voidaan
tällöin kirjoittaa:

(fr;Re;Z) (51)

Dimensiotarkastelu voisi yhtä hyvin johtaa riippuvuuteen
jossa kaavan (51) termin Z korvaisi Weber’in luku (W)
(vrt, kaava (1$)) . Nesteparametrin Z käytöllä on kuitenkin
se etu, että koska se ei sisällä geometrisia dimensioita
eikä nopeutta kuvaavia termejä, vaan yksinomaan nesteen
ominaisuusia, voidaan tietylle vedelle (Z = vakio) yhtälö
(51) kirjoittaa (Markofsky ja Kobus 1978):

= (Fr;Re) (52)

Täysin kehittyneellä turbulenssilla ilmiö tulee riippuvai
seksi ainoastaan Prouden luvusta, minkä ns. paikalliselle
itseilmastukselle jonka eräs erikoistapaus vapaa ylisyöksy
patokin on, yleisesti ovat osoittaneet mm. Kobus ja
Renner (1973) seuraavasti: Paikailiselle itseilmastuksel
le on yleensä ominaista, että ilman tunkeutuminen tapahtuu
vapaan vedenpinnan epäjatkuvuuskohdassa jossa esiintyy
huomattava virtausnopeuksien ero. Esimerkiksi vesikynnyk
sen (vrt, kuva 41) erikoistapauksessa ilman tunkeutuminen
tapahtuu yksinomaan peitevalssin taitteessa, vesipatjaan
sukeltavan suihkun mukana ilma taas tunkeutuu suihkun pii
riä pitkin kohdassa, missä suihku leikkaa veden pinnan.

Kobus’in ja Renner’in (1973) mukaan voidaan tunkeutuvaa
ilmaa tällaisissa tapauksissa ajatella tulevan virtauksen
ja peitevalssin (tai levossa olevan vedenpinnan) väliin
jäävinä “ilmataskuina”, jotka virtauksen mukana kulkeutu
vat sisääntulokohjasta eteenpäin. On johdonmukaista olet
taa tällaisten “ilmataskujen” koon ja muodostumistaajuu
den riippuvan kyseisessä kohdassa esiintyvästä no)euseros
ta tai - mikäli jälkimmäineji nopeus on nolla - yksinomaan
tulevan virtauksen nopeudesta. Reunamittakaavalla, esi
merkiksi vesisyvyydellä tai suihkun leveydellä, ei yleensä
ole vaikutusta, ellei esimerkiksi vesisyvyys tule niin
pieneksi, että se on syntyvien “ilmataskujen” kanssa samaa
suuruusluokkaa.

Jos lisäksi oletetaan, että veden laatu on vakio, voidaan
leveysyksikköä kohti lasketuile tulevan ilman määrä lie
kirjoittaa

q f(v,p,g) (53)

Muuttujat voidaan yhdistää ter
miksi, jonka tulee olla vakio (vrt. kohta 3):

q/v3/g = vakio (54)
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Kaavan (54) riippuvuus oidain edelleen nuuntaa tulevan il
man suhtecllisen maSrän ja Froud’n luvun väliseksi riippu
vuudeksi jakamalla molemmat puolet levevnVsikköä kohta
lasketulla virtaam’lla (Kobu ja Rannet 1973).

Vapaan ylisyöksypadon tapaukselle saadaan t’Illöin (Markofsky
ja Kobus 1°78):

2•=vakiox—-frK =k Fr (55)
q ‘b 2

Renner (1974) soveltaa kaavoja (54) ja (55) tapaukselle,
jossa ilmastus tapahtuu vaakasuoran suihkun törmätessä kal
tevaan tasoon. Hän tähdent4ä, että termia rstaavan
termin vaikutus ilman tunkc’itumistapantuiuaa?i on vain näen
näinen ts. lmiotä voidaan luvata laavalla (55) vain, jos
kaava (54) on voimassa, eli kun teimi D12 supistuu pois
kaavasta (55)

Kaavojen (54) ja (55) voimassiolon edeilytykscnä on siis,
että niitä johdettaessa tehdyt olettamuksot (R-’ Z = vakio
ja reunamittakaavalla ei ole vaikutusta) pitävät paikkansa.
Tapauksissa, joisc eivt nämä niettamukset aivttU näin
ollen nyöskään kaajat (54, ja (59 ola ‘imassa, puhutaan
ns “mittakaavavaikutuks ista”

Selvittäkksecn Frouden luvun fysika’U sti merkitystä Kobus
(1373a)on tarkast°llut joi lekin paikallisen itcilmastuk
sen ari ot tarwlsille ei v r 21 e ylisvo ‘lie) tehtyjen
l’kcclli i utl ii i i R F rt on 1’43,
Pseii n k 136 I’i nc 1)(’, KclI r P7 , 1% idcrlich 1Q&i,
Sastr> 1362 jne.) lazk’st lui r usteal h’n on tulLut
jontopädtou r, ette tapa :&sis.a ,ois a nittaiaavwaiYu
tuksis” ilmeni, o i iteci ull en iinir nas älle ollut
att isevaa, ei i c ilrar isant 10 oLSSi, vaan uran

1’ lkeutumincr p01: tarkastelu oikkleiUauascst . lamän
vuok’i voidaankn hänen mukaansa itsc ilman si’ääntulopro
ses:ia melko hyvin pitää iinoastiin rroudcn luvun Funktio
na, virtauksen kuljetuskapasiteettia sen sjaan ei.

4.142 Johdetut kokcell - t Panat

Kohdissa 1 141 sutettyjen IL ‘i tctdn pohj lti on ilnas
tustulcksan ja incns ottoiiici turnislukuicr vilisia riir
puvuuksia yiitty mar ttelc äan kil e lisis i i ttaastu
loI:i ti.

.Iarwfsk) ii K 3) aa kis li’t tq tuksia jon a
alav j1 a oli at ‘S lait kii er C s ‘ ) . Jcs
palataan lohdassa 4.11 csitclt>ihin llmist stapantzuan
.aiheis’ir4 2’—Zc, nic4itsec tänd1 itä”ä sy.’,rs i.o. tut—
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kimuksen mukaan sitä, ettei vaiheella 2b ole merkitystä
saavutettuun ilmastustulokseen (ts. se ei ole rajoittava
tekijä). Tällöin ilmastustulos riippui pelkästään altaa
seen tulevan ilman suhteellisesta määrästä (q/q) (vaihe
Za) ja veden laadusta ja lämpötilasta, jotka vaikuttavat
vaiheeseen 2c. Vajaussuhteelle voidaan tällöin kirjoittaa
riippuvuus:

r = f(q/q;T; veden laatu) (56)

missä q/q määräytyy yhtälöistä (51) ja (55).

Aineistonaan tutkijat tarkastelivat lähteiden Albrecht
(1968), Albrecht (1969) ATV Arbeitsblatt AW161 (1971),
Avery ja Novak (1975), Gameson (1957), Gameson et al.
(1958), Kayser ja Stegmann (1975), Londong (1968), Loadong
(1973) ja Water Pollution Research Laboratory (1973) mit
taustuloksia. Tulokset on kerätty kuvan 36 kuvaajaan, joka
havainnollistaa ilmastustuloksen riippuvuutta Prouden ja
Reynolds’ in luvuista.

Prouden ja Reynolds’in luvut on kuvaajaa laadittaessa
määritelty suihkun parametreista kaavoilla:

Pr = v
s

8gh3 1/4

(57a)

vD.Re= j2 =q
ii v (57b)

kun q =

v =2giI
= suihkun paksuus (kuva 5)

Kuvasta 36 havaitaan, että pienillä Reynolds’in luvun arvoilla
(Re < 5 x lOS) ilmastustulos riippuu sekä Prouden että
Reynolds’in luvuista. flmä Re-luvun alue vastaa laborato
rio-olosuhtiessa ja pienissä luonnonuomissa esiintyviä vir
taamia. Suurilla Re-luvun arvoilla (Re > 5 x 1O) riippuu
ilmastustulos sen sijaan kuvaajan mukaan ainoastaan Prou
den luvusta. Kyseiselle riippuvuudelle johdettu kokeelli
nen yhtälö on esitetty kohdassa 4.13 (kaavat (47), (48)
ja (49).

Oli
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Kuva 36 Ilmastustuloksen riippUvUUs Frouden ja Reynolds’ in

luvuista (alavesialtaan syvyys > optimisyvyys, Pr

ja Re määritellään kaavalla 57) (Harkofsky a Kobus 1978L

Koska Frouden luku kasvaa nutouskorkeuden kasvaessa (kat
koviivan suunta iset ;jxr kuvaavat tilannetta h rakio)

a Revnolds in luku virtaaman kasvaessa voidaan kuvan 56
kuvaa asta tarkastella myös virtaaman a putouskorkeuden
vaikutusta. Havaitaan, että pienillä h :n 1 a q n arvoilla
(vasen alakulma) ei ilmastusta tapahdu ollenkaan, koska
suihkun aiheuttama voima ei riitä voittamaan veden pinta-
jännitystä (vrt kohdat 4.1 ) ) a 4.12.3). Pintajännitys
voitetaan, kun vi.rtaama tai putouskorkeus tai molemmat kas
vavat. Tullaan alueelle, lossa sekä putouskorkeuden että
virtaaman kasvaminen va ikL!ttavat nos itiirisesti ilmastus—
tulokseen. Täysin kehittvne illä turhulenssili a (oikea reu—
na) altaaseen tulevan ilman määrä sen silaan määrävrv
pelkastaan alastulononeuden (ah) erusteeila Vrtaaman
kasvamisesta seuraa ainoastaan, että vesimäärää kohti saa
vutettu ilmastustulos heikkenee. Tilannetta voidaan tarkas
tella etenemällä suoraa h = vakio oikealle, jolloin ha
vaitaan r-1:n arvon pienevän virtaaman kasvaessa.

Tutkijat tarkastelevat kuvaajasta lisäksi pienoisnial
leilla saatuien mittaustulosten muunnettavuutta nrototvvp—
pipatojen ilmastustuloksen ennustamiseen Jos laborato—
riossa pienoismall illa saatua tulosta kuvataan ainoastaan
frouden luvulla ja tulosta sovell etaan rototpadolle,
edetään kuvaajaa vasemmalta oikealle horisontaal ista suo
raa fr = vakio (edellyttiiähän se, että ilmastustulos on
ainoastaan f(Fr) , että sekä uieno.i.smallili a että prototyy
pillä sama Fr antaa saman r :n) . Näin tehtäessä havaitaan
kuitenkin, että r on ilman muuta pienempi pienoismallille
kuin prototyypille ts. malli ennustaa liian pieniä arvoja.

Reynolds’rn luku
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Toisaalta perinteisesti on laboratorjokokeiden tulokset
esitetty pelkästään putouskorkeuden funktiona, eikä vir
taaman suuruuteen ole kiinnitetty ollenkaan huomiota. Täl
laisten yhtälöiden kuvaajat ovat yhdensuuntaisja katkovii
van h = vakio kanssa. Jos edetään suoraa h=vakio vasemmalta oikealle, havaitaan pienoisma11itilaetta vastaavan r:n arvon olevan
suuremman kuin vastaavan korkuisen suurimittakaavajsen pa
don r:n arvon. Toisin sanoen pienoismallin tulosten kuvaa
minen pelkästään li:n funktiona johtaa prototyyppipadoilla
liian suuriin r:n arvoihin.

Avery ja Novak (1975), Avery ja Novak (1978) ja Novak (1980)
ovat myös johtaneet kokeellisia riippuvuuksia ilmastustu
loksen ja dimensiottomjen tunnuslukujen välille. Koska he
käyttävät Frouden ja Reynolds’in lukuihin sisältyvänä vir
taamaterminä

- Markofsky’sta ja Kobus’ta (1978) poiketen
- suihkun alastulokohdan ympärysmittaa kohti laskettua vir
taamaa (qj), käytetään myös vastaavista tunnusluvuista
selvyyden vuoksi symboleja fr ja Re; ns. suihkun Prouden
luku ja suihkun Reynolds’in luku, Tunnusluvuille saadaan
tällöin riippuvuudet (Avery ja Novak 1975, Ävery ja Novak
1978):

5 1/1 3 0.25
fr. =

= = (58a)
gD.3 2q

Re = (58b)

missä q. = Q/p = Q/A /Rh = Rh’v = R ‘ 2gh
0 h

D. = 1R hvdraulinen halkajsiia
-

= markapiiri
Ä = Suihkun noikkilejkkausala alastulokohdassa

0

Yhtälön (58a) ensimmäistä riippuvuutta fr. = f(Q) tulisi
käyttää poikkileikkaukseltaan pyöreiden sihkujen suihkun
frouden luvun määrittämiseen, muille suihkuille tulisi käyt
tää jälkimmäistä riippuvuutta fr = f(q.).

Jako pöreisiin ja ‘muihin’ suihkuihin tehdään, koska padon
harjan ollessa suorakulman muotoinen suihkuilla on taipu
mus, joko konvergoida, jolloin ne saavuttavat pyöreän poik
kileikkauksen tai divergoida, jolloin niiden poikkileikkaus
muodostuu laajaksi suorakulmioksi.

Suihkulle, joka konvergoimisen sijasta divergoi Averv ja
Novak (1978) antavat Burlev’n (1978) kriteerin:

h
> 1.288 (59)

missä h = vesipatjan paksuus padon harjalla
h = padon harlan leveys

0 ‘
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fltälöstä nähdään, että suuremmat virtaamat divergoivat,
pienemmät konvergoivat. Omissa kokeissan, joissa testattu
virtaama-alue oli 0.6 lis < Q < 5.8 lis Avery ja Novak
havaitsivat rajaksi virtaaman Q 1.5 lis.

Kaavat (58 a ja b) pätevät vain kiinteille suihkuille.
Kohdan, jossa suihku hajoaa Avery ja Novak (1978) laskevat
Horeni’n (1956) kaavalla:

L(cm) = 31.19 q0’39(cm2/s) (60)

missä L = hajoamispisteen etäisyys padon harjalta

Novak (1980) toteaa analyyttisesti johdetun kaavan (58a)
soveltamisen aiheuttavan käytännön vaikeuksia, koska ter
min qj mittaaminen,samoin kuin suihkun muodon määrittämi
nen voi olla hankalaa. Hänen mukaansa on mittausteknises
ti helpompaa käyttää kaavan (59) kriteeriä sekä seuraavia
kokeellisesti saatuja kaavoja:

konvergoiville. 2.06h°6 (61a)
suihkuille h 0.5

0 o

divergoiville F —

15(h)O.4 (61b)
suihkuille rj -

Kaavojen (61) korrelaatio kaavan (58a) kanssa on todettu
hyväksi (Novak 1980).

Ilmastustuloksen ja suihkun Frouden luvun väliseksi riippu
vuudeksi Avery ja Novak (1975) saivat suorittamiensa labo
ratoriomittausten pohjalta:

r15—1 = 0.004 rj (62)

missä rj määritellään kaavalla (58a).

Jatkotutkimuksessa (Avery ja Novak 1978) todetaan kuiten
kin, ettei ko. yhtälö riittävän hyvin kuvannut kaikkia
mitattuja arvoja. Tämän todetaan johtuvan siitä, että vaik
ka alavesialtaaseen tulevan ilman suhteellinen määrä onkin
pelkästään Prouden luvun funktio, ei Prouden lukuun perus
tuva vertailu huomioi sellaisia lopulliseen liuenneen ha
pen määrän myös vaikuttavia tekijöitä kuin erilaisista
suihkun muodoista aiheutuvat suihkun tunkeutumissyvyyksien
vaihtelut sekä erilaisista putouskorkeuksista aiheutuvat
alavesialtaan energiahäviöiden ja turbulenttisuuden vaihtelut. Tätä



$5

taustaa vasten johdutut uudet kokeelliset riippuvuudet on
esitetty kohdassa 4.13 (kaavat (46)). Näiden kaavojen mukaan
ilmastustulos kasvaa joko verrannollisena suihkun Frouden
lukuun ja putouskorkeuteen (mittakaava) tai suihkun Frou
den lukuun ja suihkun Reynoldstin lukuun. Yhtälö (46b)
on saatu yhtälöstä (46a) käyttämällä veden viskositeetin
arvoa 15°C:ssa 1.143.10-6 m2/s. Pr. ja Re. aavoissa
(46) on määritelty kaavoilla (58a ja 59.

Jos tarkastellaan kaavojen (46) antaman termin (r15-1) arvon
kehittymistä fr :n pysyessä vakiona, havaitaan, että kaavaa
(46a) käytettäess (r15-1) tällöin kasvaa h:n kasvaessa
ja kaavaa (165) käytettäessä Re:n kasvaessa. Nämä tndens
sit ovat yhtäpitäviä kuvan 36 kuvaajan kanssa kun Re < 5,10D

Sen sijaan alueella Re > 5.10 ei putouskorkeuden tai Re
luvun kasvattaminen vaikuta (r-1) :een, jos edetään suoraa
Fr = vakio.

Kaavat 46 on johdettu laboratoriomittausten pohjalta (0.4<
h < 2.0 m, 0.6 < Q < 5.8 l/s, 5 100, 220 ja 300 mm,

0.1 < d < 0.5 m), mutta niiden korrelaatiota on testattu
muilla pienoismallikokeilla ja myös prototyyppipadoilla
saatujen mittaustulosten kanssa. Saatu tulos on esitetty
kuvassa 26 (kohta 4.124).

Jos tarkastellaan kuvan 26 yksittäisiä mittauksia, havai
taan, että kolme suurinta virtaaman arvoa (ilmoitettuna
virtaamana padon leveytt kohti) antaisivat viskositeetin
arvolla 1.143.JQ6 m2/s Reynolds’in luvulle arvoja Re >
5105.Tarkastelemal1a vastaaville mittauksille mittaa
malla ja kaavoilla (46) saatuja arvoja, havaitaan kaavoilla
saadun vajaussuhteen arvon kaikissa tapauksissa olleen mi
tattua suuremman. Ilmiö voitaisiin tulkita esimerkiksi si
ten, että ko. voimakkaan turbulenssin alueella Re1:n (tai
5:n) ilmastustulosta kasvattavan vaikutuksen olettaminen
olisi johtanut liian suureen arvioon.

4.143 Frouden luvun määrityksestä

Kuten kohdassa 4.142 tuli esille, on patoilmastuksen Frou
den lukuun sisätyvänä geometrisena mittaan käytetty sekä
suihkun paksuutta (Markofsky ja Kobus 1978) että suihkun
hydraulista halkaisijaa (Avery ja Novak 1978).

Novak (1980) vertaa näin saatujen lukujen edustavuutta ja
toteaa, että hydraulinen halkaisja kuvaa ilmastustapahtu
maa monipuolisemmin. Esimerkkinä hän mainitsee, että käy
tettäessä suihkun paksuutta (kaava (57a)) saadaan molem
milta puolHta ilmastetulle ja vain toiselta puolelta
ilmastetulle suihkulle yhtäsuuret frouden luvun arvot,
kun taas hydraulinen halkaisija (kaava (58a)) antaa en
siksi mainitulle kaksi kertaa suuremman arvon kuin jäi
kimmäiselle.
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Kritiikkiä voitaneen pitää perusteltuna seuraavanlaisen
ajattelutavan pohjalta: Jos määritellään levesyks1k-
köä kohti tuleva ilmainäärä kaavalia (54) ja oletetaan il
man tunkeutuvan alavesialtaaseen koko suihkun märän pii

rin leveydeltä, saadaan tulevaksi kokonaisilmamääräksi.

= p0.kv3/g (63)

Tällöin virtaamaa kohti lasketuksi kokonaisiljn,rj saadaan:

o k’?
g (64)

Koska = Q/p0 = v.Rh, saadaan:

q v3 2
(65)

q

Edellä esitetyn perusteella kaikkein täsmällisimmin ilmiö
tä kuvaisi siis hydrauljnen säde. Koska dimensioanaiyv
sissa ei kuitenkaan tarkastella algebralliia yhtälöitä
vaan riippuvuuksia, on luonnollisesti kuitenkin sajuante
kevää käytetäänkö hydraujist sädettä, sillä vaikutus nä
kyy ainoastaan kertoimen suuruudessa (D

Käytettäess Prouden lukua, jossa geometrisena mittana on
suihkun paksuus, on leveysylsilkön kohti tuleva i]mamflyä
kaavisn ((3) kerrottnq cbihkign levev.1cIi’j Tällöjq ole—
tetasn osin-. suorLlaiteen n’zotoisella suihkulla ilman tun
keutuvan vain toista lcikkaiiszejznji pitkin, mitä voitaneen
pitää erädnlijsena periaatteellisna heikkoutena.

Toisaalta, mikäli tarkate]tiva aincisto kcostuu esimer
kiksi yksinomaan suorakajteen muotoisista molemmin puolin
(tai toiselta puolelta) ilmastetuista suihkuista, haas
tällä tavalla määritelt Frouden luku tilannetta yhtä hy
vin kuin hydraulinen säde tai halkaisijakin, eion jälleen
näkyessä vain kertoimissa. Lähestymistavan hoikkouden voi
daan olettaa alkavan näkyä, kun halutaan kuvata poikki
leikkaukseltaan erilaisji suihkuja jne.

Markofsky’n ja Kbus’in (1978) laajan aineist,n yhdistävan
kuaajan (kuva 36) informatiitista arvoa ei tämän periaat
teessa puutteellisen Irouden luxun mädrittelvn kuitenKaan
tarvitse vähentää. Edellyttäen, ettci käriteit) aintisto
ole sisältänyt huomattavaa mdardä sekä molemmilti nuolil
ta ilmastottuja että toiselt’i puoielta ilmastettuja suih—
kuj’z, voidaan Luvaajaa ji sen pcrusteclla knhdassa 4.14
tehtyjä päätolmia pitkä voimabsa ole ‘ina, sill’I mik’Ui
suihkun poikkileakkauksen muoto virtaaman suuruuden muut
tuessa pysyy samana on hvdraulisen halkaisijan ja hydrau
lisen såteen käyttäytyminen nrtaaman kasvaessa siman
suuntainen kuin suihkun paksuudenkin eli ne kasvavat vir
taaman kanaessa.
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4.144 Lähestymistavasta esitetty kritiikki

IGiudenko ‘n (1979) mukaan ylisyöksypadon ilmastustapahtuman
kuvaaminen yksinomaan dimensiottomien tunnuslukujen avul
la on liian yksinkertaistettu lähestymistapa. Menetelmän
heikkoutena hänen mukaansa on lähinnä se, ettei näin voi
da ottaa huomioon suihkun sisäistä nopeusjakautumaa, jol
la kuitenkin on huomattava merkitys suihkun mukanaan tuo-
man ilman määrälle. Ännetulla virtaamalla tähän nopeus-
tai turbulenssijakautumaan pystytään vaikuttamaan lähin
nä padon harjan muotoilulla. Näitä vaikutuksia on lähem
min tarkasteltu mm. kohdassa 4.124.

Ervine, McKeogh ja Elsawy (1980) toteavat suuttimesta
purettavia suihkuja tarkastellessaan, että ilmakehässä
vapaasti putoava suihku poikkeaa ratkaisevasti muista
ns. paikallisen itseilmastuksen muodoista - joita jo
pitkään on totuttu kuvaamaan Prouden luvun avulla (vrt.
kohta 4.2) - siinä, että niihin vaikuttavat paitsi hydro
dynaamiset, myös aerodynaamiset voimat. Kohdan 4.112 pe
rusteellahan nämä vaikuttavat suihkun pinnan epätasai
suuden kehittyminen putouksen aikana. Pinnan epätasai
suudella taas on heidän mukaansa ratkaiseva vaikutus ala
altaaseen tulevan ilman määrään.Kaavan (55) tyyppinen,
pelkästään Prouden lukuun perustuva vertailu on heidän
mukaansa tällaisen ilmiön liiallista yksinkertaistamista.
Omassa tutkinuksessaan he viittaavat mahdollisuuteen, että
tulevan ilman määrään vaikuttava suihkun hajoamispisteen
asema riippuisi sekä Prouden, Reynoldsin että Weber’in
luvuista. Heidän tarkastelemansa virtaama-alueet ovat
ollet huomattavasti pienempiä kuin se alue, jolle Mar
kofsky ja Kobus (1978) esittävät pelkästään Prouden lu
kuun perustuvaa vertailua.

Ervine’n, McKeogh’in ja Elsawy’n oma suihkun pinnan epä
tasaisuuksiin perustuva lähestymistapa, on lähemmin esitet
ty kohdassa 4.15. Vaikka lähestymistapa ei suoraan ole
kaan sovellettavissa ylisyöksypadolle, edustaa se hyvin
läheisen ilmiön tuoreimpia tutkimustuloksia ja antanee
näin lisätietoa myös ylisyöksypadon ilmastusmeka
nismin ymmärtämiseksi.

4.15 Tulevan ilmamäärän määritys
s u i h k u n p i n n a n e p ä t a s a i s u u k s i st a

Kuten kohdassa 4.112.1 jo tuli esille, tulee Ervine’n,
McKeogh’in ja Elsawy’n (1980) mukaan suuttimesta puretta
van,levossa olevaan alavesialtaaseen sukeltavan suihkun
mukanaan tuoma ilma sekä suihkun pinnan epätasaisuuksien
rajoittamasta ilmatilavuudesta (varjostettu alue kuvassa
37) että häiriövyöhykettä ympäröivästä laminaarisesta ra
jakerroksesta.

‘4

II
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Rojokerroksen
ui koreuna

Suihku

Kuva 37, Sini-muotoisen suihkun pinnan häiriöiden rajoit
tama alue ja rajakerros (Ervine, McKeogh la El
sawy 1980)

Pinnan epätasaisuuksien rajoittama ilmatilavuus voidaan
pyöreille suihkuille laskea seuraavasti: Ilman poikkileik
kauspinta-ala (AA) missä tahansa kohdassa suihkun pituus
leikkausta kuvan 37 symbolein ilmaistunat

7 7 2
= r(c+r) rr = r(5±2Er) (66)

Ilman virtaamaa (Q) vastaavassa kohdassa voidaan tällöin
kuvata yhtälöllä:

= f(rv(2÷2r)) (67)

missä v = suihkun nopeus

Jakamalla veden virtaamalla vastaavassa kohdassa (0)
saadaan

f
(E)2 +

Laminaarinen rajakerros, josta osa ilmasta tutkijoiden
mukaan tulee, on esimerkiksi sileää tasoa pitki;1 ta
pahtuvalle virtaukselle hyvin tunnettu käsite. Sillä tar
koitetaan virtauksen reunoilla sijaitsevaa kerrosta,
jossa nopeus nopeasti pienenee varsinaisesta virtausno
peudesta nollaan. Käsite mahdollistaa nopeusprofiilin
j atkuvuuden.

Koska nopeus tässä raj akerroksessa on pienempi kuin va r
sinainen virtausnopeus on seurauksena virtaaman vajaus
ko . poikk ileuksen osassa. Jatkuvuussistä (pinta—ala x
nopeus = vakio eli vesimäärä ei voi hävitä) tämä hidas
tuminen poikkeuttaa rajakerroksen ulkopuolista virtausta
ns. poikkeamapaksuuden verran siten, että nopeuden
meneteyksestä aiheutuneet virtaaman pieneneminen tulee
kompensoitua.
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Kuva 38 havainnollistaa rajakerroksen ja poikkeamapaksuu
den käsitteitä.

Koska määritelmän mukaan *:n aiheuttaman “lisävirtaaman”
(vrt, pinta-ala U x kuvassa 38) tulee olla yhtäsuuri
kuin nopeuden hidastumisesta aiheutunut virtaaman mene
tys (varjostettu alue kuvassa 38) voidaan cS määritellä
kuvan 38 kaavalla (Daily ja Harleman 1966).

Kuva 38. Virtausnopeuden jakautuminen rajakerroksessa se
kä poikkeamapaksuuden määritys (Daily ja Har
leman 1966).

Sileää tasoa pitkin tapahtuvalle virtaukselle on johdettu
(Daily ja Harleman 1966):

= 1,73 (69)
Re 2

missä x = virtauksen pituuskoordinaatti

Re = v’xx

Ervine’n, McKeogh’in ja Elsawy’n (1980) mukaan samaa kaa
vaa voidaan soveltaa pyöreälle sylinterille, jos säde (r)
»S*. Tällöin voidaan “paikoillaan olevassa nesteessä” eli
ilmassa liikkuvan “sylinterimäisen kappaleen” eli suihkun
rajakerroksessan kuljettaman ilman virtaama laskea kaavalla:

v’ (*+r)2r2 = v + 2r* (70)

3ux xv
= v’ii — + i.46 r(—) (71)

Kaava (71) siis antaa teoreettisen ennusteen rajakerroksen
mukana tulevasta ilmamäärästä.

Pinta—ala II) (1ff

x

eli
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Varsinainen koe suoritettiin valokuvaamalla suihkut koko
niiden putousmatkalla suuttimesta hajoamispisteeseen asti.
Suihkun alkuperäinen nopeus sai arvoja 1-6 m/s, suihkun
alkuperäinen halkaisija 6-25 mm ja turbulenttisuus 0.3-
8 %. Turbulenttisuus määriteltiin kaavalla:

turbulenssin
— . 100 % (72)

intensiteetti — v

missä v’ = turbulenttisen virtauksen hetkellinen no
peuskomponentti missä tahansa suihkun poik
kileikkauksessa

v = suihkun nopeus vastaavassa kohdassa

Turbulenssin määritykseen tarvittavat mittaukset suoritet
tiin Arndt’in ja Ippen’in (1970) kehittämällä menetelmällä.

Valokuvat suurennettiin ja suhde sir mitattiin niistä.
Vaikeutena oli suorittaa nämä mittauksen sir:n arvoilla
> 0.6-0.7. Tämä johtui erittäin voimakkaasta pinnan epä
tasaisuudesta ko. alueella sekä siitä, ettei pinnan häi
riö välttämättä enää ollut sinimuotoinen kuvan 37 mukai
sesti.

Kokeen tulokseksi saatiin

- tietyllä turbulenssin intensiteetillä sir kasvoi
suihkun nopeuden kasvaessa

- sir kasvoi putouksen aikana s.e sileille tur
bulenttisille suihkuille sir cx hiL, keskimää
rin turbulenttisille suihkuille c/rahiL073
ja erittäin turbulenttisille suihkuille sir cx
hiL°’52

- epätasaisuuden kasvu oli nopeampaa voimakkaasti
turbulenttisille suihkuille, joskin lopullinen
epätasaisuus oli suurempi sileille suihkuille,
koska niiden hajoamispisteen etäisyys suutti
mesta (L) oli suurempi

Valokuvista mitattuja sir:n arvoja sekä yhteyttä (sir)2

+ 2(sir) käyttäen laskettiin pinnan epätasaisuuksien mu
kana tulevan ilman teoreettinen määrä, jota verrattiin
vastaaviin mitattuihin arvoihin. Tulokseksi saattiin, että

— suihkuilla, joille sir < 0.6-0.7, ilmaa tuli
enemmän kuin pelkkä sinikäyrän rajoittaman alu
een tilavuus edellyttäisi eli osa ilmasta tuli
ympäröivästä raj akerroksesta
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- suihkuille E/r > 0.7 ilmaa tuli vähemmän kuin
sinikäyrään perustuva laskelma edellyttäisi. Tä
mä johtui tutkimuksen mukaan siitä, että ko.
alueella epätasaisuus on niin voimakasta, että
sinikäyrän Tharjat” hajoavat, jolloin rajoitet
tu ilmastilavuus pienenee.

Kaikkea tuloksia parhaiten kuvasi riippuvuus:

E £
= 1.4 (- + 2(—) -

tälö on siis voimassa, kun v <

v’2/v = 0.3-8 % ja h < L

o.i0.6 (73)

6 m/s, 1D = 6—25 mm,

Kuva 39. Suihkun pinnan epätasaisuus putousmatkan funktio
na turbulenttisuudeltaan erilaisille suihkuille
(nuoli osoittaa suihkun hajoamispisteen sijain
nin) (Ervine, McKeogh ja Elsawy 1980).

McKeogh ja Ervine (1981) esittävät hajoamispisteen korkeus-
asemalle (L) , missä siis maksimi-ilmamäärän tunkeutumi
nen kullekin suihkulle tapahtuu (vrt, kohta 4.1121), tau
lukon 9 mukaista riippuvuutta. Horeni’n (1956) kaavaan
(60) verrattuna erona on siis turbulenssin vaikutuksen
huomioonottaminen.

Taulukko 9. Suihkun hajoamispisteen korkeusaseman riippu
vuus virtaamasta ja turbulenssin intensitee
tistä (McKeogh ja Ervine 1981)

Turbulenssin Ilajoamispisteen
intens iteett i korkeusasema
CV2/v) (L)

0.3 % L = 60
3 % L = 17.4 Q
8 % L = 4.1 Q 0.2

m v: 2.0 m /s

0025m

o.o;
:3
LI

1.
:3

-c
:3

15

x tievästi turbulenttiren
D keskimööräsen turbutenttinen
o erittäin turbulenttinen

25 30 35 m 30

Putousmatka suuttimelta h
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Tutkimuksessa viitataan myös mahdollisuuteen ilmoittaa
hajoamispisteen asema dimensiottomien lukujen avulla

L/Dh = (w)mprn

Kaavassa (74) Dj, = suililam halkaisijaja m ja n olisivat turbu
lenssin intensiteetistä riippuvia kertoimia. Alustavien
tutkimusten perusteella termi Fr olisi merkittävä “si
leille” turbulenttisille suihkuille, termi W/Re taas
“karkeille” turbulenttisille suihkuille.

4.2 MUUT PADOT

Kuten kohdassa 4.14 jo viitattiin, on ylisyöksypadossa
tapahtuva ilmastus erikoistapaus ns. paikallisesta itse
ilmastuksesta, jollaista esiintyy vapaan vedenpinnan
epäjatkuvuuskohdassa, missä veden virtausnopeuksien ero
tyypillisesti on huomattavan suuri. Samassa yhteydessä
osoitettiin, että veteen tulevan ilman suhteellisen mää
rän voidaan tällaisissa tapauksissa osoittaa olevan Prou
den luvun funktio, edellyttäen, että virtaustilanne on
täysin turbulenttinen ja ettei reunamittakaavalla ole
vaikutusta ilman tunkeutumiseen (vrt. kaavat (53)-(55)).

Kokeellisesti on tulevan ilman suhteellisen määrän ja
Prouden luvun välistä riippuvuutta pyritty määrittämään
useille paikallisen itseilmastuksen tapauksille. Renner
(1974) on vertailun vuoksi yhdistänyt saatuja tuloksia
samaan kuvaajaan (kuva 40). Osa mittauksista on suori
tettu arvolle 0e = veteen tulleen ilmavirtaaman suhde
veden virtaamaan tai arvolle B= kontrollipoikkileikkauk
sesta pois kulkeutuneen ilmavirtaaman suhde veden vir
taamaan. Mikäli ilman sisääntulomekanismi ei ole ilmas
tusta rajoittava tekijä, 6e > (vrt, kuva 42).

Jokien ilmastuksessa käytännössä kyseeseen tulevat pai
kallisen itseilmastuksen sovellutukset ovat kuitenkin
lähinnä vain pato, jossa virtaus tapahtuu pohja-aukon
kautta sekä luiskapato. Molemmissa tapauksissa ilmastuk
seen vaikuttaa ratkaisevasti padon juurelle muodostuva
vesikynnys. Seuraavassa on ensin tarkasteltu vesikynnyk
sen yleisiä ilmastusominaisuuksia ja sen jälkeen kummas
takin patotyypeistä erikseen tehtyjä tutkimuksia.
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: FE

- Frouden luvun määrityspoikkileikkaus osoittettu katko-
viivalla

- lähteet: 1: Rajaratnam 1962, 2: Kalinske ja Robertson
1943, 3 ja 9: Wisner 1965, 4: Wunderlich 1961
5: Haindi 1971, 6: Kraatz 1970, 7: Lin ja
Donnelly 1966, 8: Sastry 1962 sekä 10: Renner
1973.

Kuva 40. Veteen tulevan ilman suhteellinen määrä (0, 0e
frouden luvun funktiona (Renner 1974)

4.21 Vesi kynnyk sen yleiset ilma s t u s -

ominaisuudet

Vesikynnyksen muodostumisen edellytyksenä on kiitovirtauk
sen (virtaus, jolle fr > 1) äkillinen muuttuminen verkas
virtaukseksi (Pr<1). Kiitovirtaus vaatii enemmän energiaa
kuin verkasvirtaus ja, jos energiaero on suuri, muodostuu
muutoskohtaan täydellinen vesikynnys kuohuvine peitevais
seineen. Pienet energiaerot sen sijaan liäviävt aaltoiluun.
Vesikynnyksen luonne määritellään kiitovirtauksen frouden
luvun (Fr1 v1/gh) perusteella kuvan 41 mukaisesti (RIL
141).
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Kuva 41. Vesikynnyksen luonne kiitovirtauksen Prouden

luvun perusteella (RIL 141).

Vesikynnyksen ilmastusominaisuuksista on tehty useita ko

keellisia tutkimuksia (Rajaratnam 1962, Schröder 1963 se

kä Resch ja Leutheusser 1972). Kaikki nämä tutkimukset

tukevat ajatusta, että keskimääräinen ilman pitoisuus e
saavuttaa maksimin Emax hyvin pian vesikynnyksen tait

teen jälkeen. Tämän melkein hetkellisen pitoisuuden kas

vun jälkeen pitoisuus jälleen pienenee ilman poistuessa

peitevalssin pinnan läpi takaisin ilmakehään (vrt, kuva

42). Tämä antaa olettaa, että ilman tunkeutumista veteen

tapahtuu vain peitevalssin taitteessa. Olettamusta tukee

myös se seikka, että vedenalaisissa vesikynnyksissä, jois

sa ei ole taitetta, ei myöskään tapahdu ilman tunkeutu

mista (Kobus ja Renner 1973).

Vesikynnyksessä veteen tulevan ilman määrän on osoitettu

olevan Prouden luvun funktio. Kohdassa 4.141 esitettiin

Kobus’in ja Renner’in (1973) paikalliselle itseilmastuk

selle yleisesti johtama yhteys (kaavat (53) ja (54)).

Avoimessa kanavassa muodostuvalle vesikynnykselle he mää

rittelevät verrannollisuuskertoimen ke Rajaratnam’in

(1962), Resch’in ja Leutheusser’in (1972) sekä Schröder’in

(1963) mittaustulosten perusteella, jolloin:

0 &ft,•>,. •1...I.7.nkobwve*wmw
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7
S = k .Fr

ke= 51O(÷ 20%)

(75)

Rajaratnam (1962) puolestaan on ‘johtanut vastaavalle tapa
ukselle riippuvuuden:

1.245
= O.018(fr—1)e (76)

Molempien kokeellisten kaavojen kuvaajat on esitetty yh
dessä niiden pohjana olleiden mittaustulosten kanssa ku
vassa 42.

Kuva 42. Ilman pitoisuus avoimeen kanavaan muodostuvassa
vesikynnyksessä (Kobus ja Renner 1973)

4.22 Pohja- au k olla v a r u s t e t u t padot

Kuvassa 43 on esitetty periaatepiirros padosta, jossa vir
taus tapahtuu pohja-aukon kautta. Ilmastukselle oleelli
sen vesikynnyksen mudostuminen riippuu tällaisessa tapaukses paitsi
kiitovirtauksen frouden luvusta kuvan 41 mukaisesti, myös alave
den syvyydestä. Vesikynnyksen syntymisen edellytyksenä
on, että alaveden syvyys on pienempi kuin ns. Unwin’in
kaavalla määriteltävä kriittinen syvyys. Kaava on ilmoi
tettu mm. lähteessä (RIL 141).

Kuva 43 havainnollistaa erilaisia purkautumistapahtumia;
ensimmäisessä tapauksessa (a) ei kiitovirtauksen Frouden
luku ole riittävän suuri vesikynnyksen muodostumiseen, toi
sessa tapauksessa (h) muodostuu täydellinen vesikynnys ja
kolmannessa (c) alavesi rajoittaa purkautumista.
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a)

b)

c)

Kuva 43. Pohja-aukkopato
a) kiitovirtauksen Prouden luku pieni
b) täydellinen vesikynnys
c) alavesiallas vaikuttaa purkautumiseen (RIL 141).

Novak’in (1980) mukaan pohja-aukolla varustetulla padolla,
jossa muodostuu vesikynnys, saavutettavat ilmastustehok
kuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vapailla ylisyöksy
padoilla saavutettavat tulokset. Ajatusta tukevat mm.
kuvassa 18 esitetyt Avery’n ja Novak’in (1978) mittauk
sun perustuvat kuvaajat kummallakin patotyypilla saavu
tettavista hapen lisäyksen tehoista putouskorkeuden funk
tiona. Saman huomion on esittänyt myös mm. Gameson (1957)
luonnonpadoijla suorittamiensa mittausten pohjalta.

Holler’in (1971) mukaan vapaan ylisyöksypadon ja vesikyn
nyksellisen pohja-aukkopadon vajaussuhdetta voidaan kuva
ta samalla kokeellisella kaavalla, jonka mukaan vajaussuh
de kummassakin tapauksessa riippuu vain ko. kohdassa esiin
tyvästä nopeuserosta:

= 0.0043 åv2 (åv ft:na)

missä åv = ‘gh vapaalle ylisyöksyllo
= v1-v, vesikynnyksci0
= nopeJs ennen vesikynnystä
= nopeus vesikynnyksen jälkeen

— -r

nae

(77)

1
1
1
1
1
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Kaava perustiupienoismallimittauksiin ja on itse asiassa
myös kaavan (43) alkuperäinen muoto.

Dimensiottomien tunnuslukujen avulla vesikynnyksellisen
pohja-aukkopadon ilmastusta kuvaavat Avery ja Novak (1978).
Kuten kohdassa 4.21 tuli esille, on vesikynnykseen tule
van ilman suhteellisen määrän osoitettu olevan Prouden
luvun funktio. Saavutettu happipitoisuuden nousu, johon
tulevan ilman määrän lisäksi vaikuttavat virtauksen kul
jetuskapasiteetti sekä varsinainen hapen liukenemisproses
si, riippuu Avery’n ja Novak’in mukaan lisäksi veden läm
pötilasta, laadusta sekä virtauksen Reynolds’in luvusta:

r15 = 1 + k3Pr2Re°’75 (78)

missä r = vajaussuhde C:ssa
p4 s kiitovirtauksen Prouden luku = v1/fgh1
v1 = kiitovirtauksen nopeus
h1 - kiitovirtauksen korkeus • aukon korkeus

(Avery ja Novak 1975)
Re -qh
k3 = f(NaNO2-pi;oisuus)

= 1.004310 (NaNO,; 0 %)
1244510 (NaNO; 0.3 %)
1.5502’lO (NaNO2; 0.6 0

Kaava (78) on johettu laboratoriomittausten pohjalta
(145 < q < 808 cm /s) (Novak 1980).

Padoissa, joissa pohja-aukko jää veden alle, ilmastustulos
on vähäinen tai olematon (Gameson 1957) (vrt, kuva 43c).

4.23 Luiskapadot

Padot, joissa ylivirtaus ei tapahdu vapaana ylisyöksynä
vaan padon luiskaa myötäillen, ovat ylöensä ilmastustehol
taan vapaita ylisyöksyjä huonompia. tämä selittyy sillä,
että näissä padoissa suuri osa potentiaalienergiasta ku
luu kitkan voittamiseen (Albncht 1968).

Myös näissä padoissa riij4iuu ilmastustulos suuresti padon
juurellö äkillisestä virtausnopeuden muutoksesta johtuen
syntyvästä vesikynnyksestä (Albrecht 1968) ja ilmiön tar
kasteluun voidaan siis soveltaa kohdassa 4.21 vesikynnyk
sestä esitettyä tietoa.

Kuten kohdassa 4.21 tuli esille, riippuu vesikynnyksen
luonne puolestaan kynnyksen yläpuolisen kiitovirtauksen
Prouden luvusta eli sen nopeudesta ja vesisyvyydestä.
Näin ollen voitaneen päätellä mm. padon korkeuden, luis
kan kaltevuuden sekä virtaaman suuruuden olevan ilmiölle
ratkaisevia.
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Varsinaisesti luiskapatolen ilmastusta käsittelevää teo
reettista aineistoa ei kuitenkaan ole käytettävissä, vaan
ainoastaan joitakin käytännön mittaustuloksia, joiden
tietoarvo on löhinnä esimerkinomaista.

Gameson’in (1957) mukaan luiskapadolla saavutettu vajaus-
suhde on keskimäärin 40 % pienempi kuin vastaavan korkui
sella vapaalla ylisyöksyllä saavutettu ilmastustulos. Ar
vio perustuu luonnonolosuhteissa suoritettuihin mittauk
sun, joissa oli mukana 24 vapaata ylisvöksypatoa a 9
luiskapatoa,iälkimmäisen ryhmän käsittäessä myös ne pa
dot, joissa vesi putosi osittain vapaasti.

Albrecht (1968) tarkasteli kaksivaiheista luiskapatoa
(ylemmän portaan korkeus h 1.2 m ja kaltevuus 1 5,
alemman h 1.6 m ja kaltevuus 1 2.8). Osalla padon le
veyttä vesi putosi n. 0.4 m korkuisen matkan vapaana yli
syöksynä. Vertaamalla ko. vapaan putouksen ja luiskien
ilmastusvaikutuksia hän sai tulokseksi, että 10 % alku
peräisellä vajauksella happipitoisuus nousi vapaassa yli
syöksyssä 9 % yhtä putousmetriä kohti, kun vastaava arvo
luiskapadolle oli 4 %.

Hutarew ja Minor (1975) ovat tehostaneet Wendlingenin
luiskapadon i lmastustulosta sijoittamalla patoon erityiset
ilmastushyppyrit (vrt, kuva 44) . Hyppyreiden tarkoituk
sena on irrottaa vesi padosta siten, että se tulee ala
vesialtaaseen vapaana molemmilta puoHita ilmastettuna
suihkuna.

Kuva 14 . aaviokuva. Wendl i ngen in 1 ui skapadosta ja ‘i 1—
mastushyppyrin” s i jo ituksesta (Hutarew ja Minor
1975)

0 1 2 3 4 5m
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Hyppyrin oikean muotoilun lisäksi on tärkeää löytää sille
oikea korkeusaseina. Hyppyrin tulee olla sellainen, että
vesisuihku ohjautuu kauas eikä iskeydy padon seinään Toi
saalta hyppyri ei myöskään saa vaikuttaa maksimivirtaa
man purkautumiseen.

Suoritettujen pienoismallikokeiden perusteella arvioitiin
tällaisten hyppyrien parantavan happipitoisuuden nousua
n. $0 %:lla verrattuna vastaavaan luiskaan ilman hyppy
riä CHutarew ja Minor 1975) . Varsinaiset saavutetut hap
pitoisuuden nousut %:na kvllästyspitoisuudesta (Ac/c =

Calavesi/Cs - cyiävesi/cs) on esitetty kuvassa 45 alupe
räisen happipitoiuuden ja putouskorkeuden funktiona. Ku
vaaja perustuu sekä pienoismalli- että prototyyppimitta
uksiin tHutarew 1980)

PienoismoUimittoukset

Molipodon moksimkorkeutto vostciciva tulos
tekstrapototu)

Todeltisetla podotlci suoritetut mittaukset

t Ie0kdsortid17 maksimikorkeutta vastaava tutos

= 30I.

50

60 COW
- 60’/

20
= 80/.

10 L = 90

0

____

-

___________
________ ________________

Pu touskorke us

Kuva 45. Happipitoisuuden (%:na kyllästyspitoisuudesta)
nousu putouskorkeuden ja alkuperäisen happipitoi
suuden funktiona hyppyrillä varustetulla luiska
pato Wendlingenilla (Hutarew 1980).

Eräänlaisena luiskapadon ääritapauksena voidaan pitää kal
tevaa uoman osaa, jossa vesi ainoastaan virtaa normaalia
suuremmalla nopeudellla. Uomille, joiden kaltevuus on suu
ruusluokkaa 1 : 10 sai Gameson (1957) luonnonpadoilla
suorittamiensa mittausten pohjalta ilmastustulokseksi n.
20 % siitä, mikä tulos saavutettaisiin jos vastaava pu—
touskorkeus olisi vapaana ylisyöksynä.
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4.3 ILMASTUS VOIMALAITOSTEN YhTEYDESSÄ

Voimalaitosten ja niihin liittyvien altaiden hydraulisia
orityisominaisuuksia voidaan myös käyttää hyväksi jokien
ilmastuksessa. Voimalaitoksen sisällä voi ilmastus tapah
tua sekä imu- että painepuolella. Myös voimalaitoksen
ylävesialtaaseen tapahtuvasta ilman tai hapen syötöstä
on jonkin verran kokemuksia. Menetelmissä esiin tulevia
tekijöitä, kuten syötettävän kaasukuplaparven käyttäyty
mistä ja veden horisontaalisen virtausnopeuden vaikutuk
sia, on käsitelty jo aiemmin kohdassa 2.2.

4.31 1 m u p u o 1 e n i 1 m a s t u s (Wagner-Voith-menetelmä)

Turbiinin imupuolen ilmastuksessa käytetään hyväksi juok
supyörän jälkeistä alipainevyöhykettä. Mikäli alipaine on
riittävän suuri, saadaan pelkällä tämän vyöhykkeen ilma
kehään yhdistämisellä synnytettvä turbiiniin suuntautuva
ilmavirta eikä ulkopuolista onergialähdettä tällöin tar
vita.

Käytännössä tämä järjestetään siten, että välittömästi
juoksupyörän jälkeen, turbiinin ahtaimpaan kohtaan, nissä
alipaine ja virtausnopeus ovat suurimmillaan, turhiinin
kehälle porataan reikiä. Reiät yhdistetään ympäröivään
ilmakehään esimerkiksi kuvan 16 mukaisesti niitä ympä
röivän rengasjohdon ja venttiilillä varustetun syöttö
johdon välityksellä. Putken venttilillä pystytään tule
vaa ilmavirtaa säätelemään (WaQner 1958 sekä Hollweg
ja Thron 1977b).

Reikien lukumäärä, koko ja tiheys vaihtelevat luonnolli
sesti mm. turbiinin mukaan. IIoll’wg ji rhron (19b)
käyttivät vaakatasoon nähden 150 kulmain asennetulle put
ki-Kaplan-turbiinille (Q = 8-20 m3/s) n. 100 kappaletta
halkaisijaltaan 6 zmn.n reiki4, 1%agnei (1958) taas pistv
Kaplan-turbiinille (Q = 30 m3/s) n. 400 kappaletta hal—
kaisijaltaan 15 mm:n reikia.

Synnytetvn ilmavirtaaman suuruus riippuu nllitsevasta
alipaineesta. Tähän ta s vaikuttavat sckb juoksupyörän
ja alavedenpinnan korkcusasemien ezo, että veden vir
tausnopeus.

Raney ja Arnold (1973) sekä Raney (J9fl7) ovat esittäneet,
että myös tapauksissa, joissa imupuolen paine on vain lie
västi negatiivinen tai jona positiivinen, voidaan entyisil
lä turbiinin seinille asennetuilla ohiausleiyillä aika3n-
saada paikallinen alipaine. Kuten kuvasta 37 ilmenee,
irroittaa tällainen ohjauslevy irtausta turbiinin soi
nästä, jolloin ohjauslevyn jälkeisen vyöhykkeen paine
alenee. Tällä tavalla aikaansaadun alipaineen suuruus
riippuu paitsi alkuperäisestä paineesta, myös veden vir
tausnopeudesta, tiheydestä ja ohjauslevyn geometriasta.
Esimerkki ohjauslevyn rakenteesta ja niiden sijoitte
Justa turbiinjin ilmenee kuvasta 48
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Kuva 46. Esimerkki imupuolen ilmastuksen järjeste1yst
(Wagner 1958)
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4311 Analyyttinen tarkastelu

2

tb)

(79)

missä Z
p
v

korkeusasema
= paine
= virtausnopeus

häviö tasolen (1) ja (2) völiilö

(a)

ilman irtaama
/

Kuva 47. a) Ohjauslevyllä aiheutettu paikallinen ali
pa inevyöhyke

b) Tilanne, jossa alipaine on riittävä ilman

lisäjärjestelyjä (Raney ja Arnold 1973 sekä

Raney 1977).

/1

/
/

(a)

Kuva 48, Esimerkki (a) ohjauslevyn rakenteesta (Raney

1977) ja (h) ohjauslevvjen sijoituksesta tkaney

ja Arnold 1973)

Imuputkessa vallitseva staattinen paine, jonka suuruus on

synnytetylle ilmavirtaamal le ratkaiseva, voidaan laskea

energiayhtälöstä (Rancy ja Arnold 1973):

p1 v1 p2 v2
+ + z1 = + + 2

h1 -2
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Alaindeksit viittaavat kuvan 4$b tasoihin (1) ja (2).

Koska p70 ja v2 0 voidaan yhtälö (79) kirjoittaa muotoon

(Raney ‘1973):

Yhtälöstä ($0) imukohdan staattinen paine voidaan ratkaista, koska

tietylle turbiinille termit yhtälön oikealla puolella ovat

tunnetut.

Kuva 49. Kaaviokuva
1977).

imupuolen ilmastusputkistosta (Raney

p p - F(vo,G)
id 5

missä id
ps

P (v, p, a)

G
vw

= staattinen paine alipainevyöhykkeessä
= staattinen paine muualla turbiinin poik

kileikkauksessa
ohjainlevyn painetta pienentävää vai
kutusta kuvaava funktionaalinen riippuvuus

= ohjainlevyn geometriaa kuvaava parametri
= veden virtausnopeus

2

pl = (Z2-Z1)- + h12 ($0)

Putket Cja D yhteydessö
turbiinin

Jos tarkastellaan kuvan 49 kaaviomaisesti esittämää tyy

pillistä ilmastusjärjestelyä, missä ilmakehään johtava

yksi putki (aukeaman korkeusasema A) on yhdistetty useaan

turbiinin purkautuvaan linjaan (korkeusasemat C ja 1))

voidaan Raney’n (1977) mukaan ilman virtaama kussakin lin

jassa ratkaista soveltamalla jatkuvuus- ja energiayhtälöitä

2 2
‘A VA C VC
•÷—+Z =—+--—+Z +h (81)

2g A ‘ 2g C A-C

2 2
A VA D VD
—+——-+z =—÷——+Z +h ($2)

2g Ä y 2g D A-D

vAAA = vA + vA ($3)

Tapauksessa, jossa alipainevyöhyke on aikaansaatu keino

tekoisesti ohjainlevyjä käyttäen, voidaan alipainevyö
hykkeessä vallitsevalle paineelle kirjoittaa (Raney 1977):

($4)
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Synnytetyn ilmavirran vuoksi paine alipainekflhykk55

kuitenkin tehokkaaj paineelle

‘ideff voidaan kizjojttai riippuvuus:

tiaerz = id +
F(V,t1,oG) (85)

missä
‘ILMA = iIma1rran nopeus

Jos pala.aa, takaishi laivan 49 järjestelmään, ‘soidaan tehok
kai]le paineille pisteissd C ja 13 kirjoittaa:

= 13id + FCvwvc,3,Gc) (86)

+ F(vWvfl,o,cD) (27)

Mikäli kaa)oissa (81)-(8”) esiintyvät funktionaaliset

riippuvuudet tunnetaan, sisältävät yhtälöt yhtä monta tun
tematonta kai» on ‘htälöjtäkin ja nc pyst>tän näinollen
ratkiisemain Useimpii putkia käsittävät järjestejyq pys
tytään ratk’iisemaan vastaavqll tavalla.

jossa alip me :lmaj.rran aikaansaamiseksi
on riittävä ilman ohjaisievyj en stattison paineen (p5)
oltava pienempi kuin limakehan paine. Ilmavirran alkaes
sa vaikuttai, nousee paine myös tkssä tapauksessa kohdas
sa, johon ilmavjrti purlautuu. Ongelman käsittelytapa on
sama kuin edellä, sillä esotuksella, että tehokas paine

voida’ui la.,k€a Suo’aan stLattiseq ‘aineen (p,) ja
patncen iou ia ku i n’r.n F..nLoj. .-i.L ‘sen L’iipPU.Uuc 1

(vrt. flV_ii_ma , .fl .uu:.rj Pne. 19 3 j: 19).

4.312 Saavutetut tulokset ja mihin dLUttc1Vdt tekijät

Aikdansaatu notisu riinpuu sk s;rnnte
tyn ilmavii taamaz suuruu.3e.t a että ilman h’ipc n ay väks i—

kdytbstä turbiinjssa.

Holiwcg ja Thron (IQrb)h-vajtsivat Hausenmn Iolmllaitok...
sella (vaakatasoon 9hden j50 kulmaan asejinettii Kapla»
turbiix.i, Q = 8—20 m /sj suoritt1mjs5in kokeissa tulevan
ilman määrän (Q) koyiv11 ]*os eksponeiitijjj5qj vir—
taaman ja samalT myös izta snopeuden kisvie....a. Lnettv
ilmamflrä oli kuitenkin kolo .Ije.1 ilhaincn uurjqijjj85»

ilman virtiliman suhdo Victlamian
A10 oli n. 0.- t,

Hapen hyv’Iksjk tön h— tcsiiat kuit nkin S4dvuttian
maksi’njn (n. 60 °) jo ‘irt n’ r i ‘n lii JO m’/s, minkä
jälkeen 1> ‘Lkailivtör i n pLn’nj virt laman kasaesqa
ollen virtaimait iito]li i = 2’) m.’s nat azn n. 15 t.
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Wagner’in (1952) mukaan virtaaman kasvattaminen vakioilma
määrällä on lopulliselle ilmastustulokselle - toisin sano
en hapen hyväksikäytölle - edullista.

Raney’n ja Arnold’in (1973) mukaan suuri virtausnopeus -

vakio-olosuhteissa siis myös suuri virtaama - on hapen hy
väksikäytölle edullista, koska siihen liittyvä voimakkaam
pi turbulenttisuus toisaalta aikaansaa ilmakuplien ja ve
den voimakkaan sekoittumisen ja toisaalta ilmeisesti myös
pienentää ilmakuplien kokoa lisäten näin ilma-vesi-raja-
pintaa. Toinen hapen hyväksikäytölle edullinen tekijä hä
nen mukaansa on syvä imuputki: Mitä syvemmälle imuputki
ulottuu suhteessa alaveden pinnan tasoon, sitä suurempi on
putkessa vallitseva paine. Kaasun kyllästyspitoisuus taas
tunnetusti kasvaa suoraan verrannollisesti paineeseen
(kaava (1)) ja liukenemisaste suoraan verrannollisesti
alkuperäiseen happivajaukseen (kaava (3)).

Omat kokeensa Raney ja Arnold (1973) suorittivat Logan
rtin’in voimalaitoksella, jossa olosuhteet ovat edellä -

mainittujen kriteerien mukaan hapen hyväksikäytölle -

edulliset: veden virtausnopeus imukohdassa oli n. 9.1
m/s ja imuputki kuvan 48b kaltainen. Saavutettu hapen
hyväksikäytön aste vaihteli alkuperäisen happipitoisuu
den mukaan välillä 50 1-25 1, jälkimmäisen arvon vasta
tessa n. 80 1 kyllästyspitoisuudesta olevaa alkuperäis
tä happipitoisuutta. Aivan alhaisilla Cc 25 1 kyllästys
pitoisuudesta) alkuperäisillä happipitoisuuksilla ei
mittauksia suoritettu ollenkaan. Synnytettyä ilmavir
taa oli kokeessa tehostettu kuvien 47 ja 48 mukaisilla
ohjftpslevyj ärj estelyillä.

Jatkotutkimuksessa (Raney 1977) raportoidaan alkuperäi
sestä happipitoisuudesta riippuen n. 20-45 1 hapen käyt
töasteita saavutetun myös testatuilla muilla Warrior
ja Goosa-jokien voimalaitosten yhteensä 10 turbiinilla.
Näissä oli niinikään käytetty ohjauslevyjä.

Saavutetut käyttöasteet ovat jonkin verran parempia kuin
Wiley’n ja Lueck’in (1960) Wisconsin’issa kuudella eri
padolla saavuttamat n. 15-26 1 käyttöasteet. Näiden ko
keiden alkuperäisiä happipitoisuuksia ei ole ilmoitettu.

Quigley ja Boyle (1976) sekä Quigley et al. (1979) havait—
sivat suorittamissan pienoimallikokeissa ilmastustuloksen
(jota he kuvaavat (vrt, kaava 3) termillä KA=V’dC/(CqC)’dt)
paranevan koko ajan syötetyn ilmamäärän kasvaessa. Tämän
he katsoivat osoittavan, että käytettävissä oli riittäväs
ti sekä sokoittumisenergiaa että ilma-vesi-kontaktipintaa.
Näin oli siitäkin huolimatta, että heidän käyttämänsä koe
järjestely, jossa turhiini oli huomattavasti alaveden ta
soa ylempänä, aiheutti huomattavasti suuremman alipaineen
ja ilmavirran kuin todeli isilla turbiineilla on mahdollista ai
kaansaada: Ilma—vesi—tilavuussuhde vaihteli välillä 5.5—9 1. Lisäksi käy—
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tettiin ilman syöttöä puhaltimella, jolloin vastaavat
vaihteluvälit olivat 16 % fl 27 %. Testatut veden virtaa
mat kokeessa olivat 0.06 m/s ja 0.1 m3/s ja testatut
juoksupyörän nopeudet 15 ja 20 Hz.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös juoksupyörän nopeuden
muuttumisen vaikutusta vakiovirtaamalla. Sillä havaittiin
olevan merkitystä sikäli, että nopeuden pienentyessä to
dennäköisyys “ilmataskujen” syntymiseen kasvoi. Nämä puo
lestaan paransivat KLA-termiä jopa 40 %:lla verrattuna
muuten vastaavaan tilanteeseen ilman “ilmataskuja”. Ii
miöllä oli kuitenkin merkitystä vain testatuilla alemmil
la ilman virtaaman arvoilla.

Ilmastusputkiston rakenteen vaikutusta kokeissa testattiin
pitämällä ilmastusaukkojen pinta-alaa vakiona ja vaihte
lemalla aukkojen lukumäärää kahdesta neljään. Tällä ei
havaittu olevan saavutettuun ilmastustulokseen vaikutusta.

Raney’a (1977) mukaan putkistolla on vaikutusta sikäli,
että ilmavirran tulosuunta vaikuttaa aiheutettuun paineen
nousuun alipainevyöhykkeessä. Heidän mukaansa on edullis
ta suunnata ilmavirta siten, että tulokulma (9’ kuvassa
47) on mahdollisimman pieni. Tällöin ovat myös ilmavirran
veden virtaukselle aiheuttama häiriö samoin kuin paineen
nousu pienemmät. (Tällaisen suuntamisen mahdollista vaiku
tusta ilmakuplien viipymään ei tutkimuksessa tarkasteltu).

Paitsi ilmavirran tulokulmasta, riippuu ilmavirran aiheut
tama paineen nousu heidän mukaansa myös ilman ja veden
virtaamien poikkileikkausaloista ja Reynolds’in luvuis
ta.

Varsinaisia eri voimalaitoksilla saavutettuja happipitoi
suuden nousuja on vaikea täsmällisesti verrata toisiinsa
johtuen erilaisista määritysolosuhteista, jotka osassa
tutkimuksista on lisäksi puutteellisesti esitelty. Käsi
tyksen happipitoisuuden nousujen suuruusluokasta seuraa
vat tulokset kuitenkin antanevat:

Wiley ja Lueck (1960) raportoivat Wisconsinissa kuudella
eri padolla suoritetuissa mittauksissa, kesäolosuhteissa
saavutetun 0.35-1.51 mg/1:n happipitoisuuden nousuja.
Alkuperäisiä happipitoisuuksia ei julkaisussa ilmoiteta.

Jatkotutkimuksessa (Wiley et al. 1962) ilmoitetaan Fiam
beau- ja Wisconsin-jokien voimalaitoksilla vv. 1958-1961
suoritettujen mittausten perusteella saavutetun suuruus
luokkaa 1 mg/l olevia happipitoisuuden nousuja. Ilmastus
tapahtui kesäolosuhteissa ja alkuperäisen happipitoisuu
den ollessa alle 40 % kyllästyspitoisuudesta.
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Raney ja Arnold (1973) mittasivat Logan Martin’in voima
laitoksella (vrt, kuva 48b) n. 0.6 mg/l:n happipitoisuu
den nousuja alkuperäisen happipitoisuuden ollessa 25-60 1
kyllästyspitoisuudesta. Alkuperäisen happipitoisuuden
arvolla 20 1 kyllästyspitoisuudesta oli saavutettu lisäys
enää 0.4 mg/l. Synnytettyä ilmavirtaa oli tehostettu ku
van 47 mukaisilla ohjauslevyjärjestelyillä.

Warrior-ja Goosa-joilla oli yhteensä 10 turbiinia varus
tettu vastaavanlaisilla ohjauslevyillä. Useimmille näis
tä turbiineista ilmastukseen käytettiin jo olemassa ole
via, alaveden säätelyä varten asennettuja linjoja. Nämä
kuitenkin osoittautuivat yleensä liian pieniksi saavutet
tujen happipitoisuuden nousujen ollessa vain n. 0.5-1 mg/l.
Määrityslämpötiloja ja alkuperäisiä happipitoisuuksia ei
tutkimuksessa (Raney 1977) ilmoiteta.

Suurempien happipitoisuuksien nousuj en aikaansaamiseksi
oli tarpeen asentaa lisää ilmastuslinjoja. Esimerkkinä
“asennetusta” järjestelmästä tutkimuksessa esitetään
Bankhead’in pato, jossa ohjainlevyjä apuna käyttäen hap
pipitoisuus saatiin nousemaan n. 1.7-1.2 mg/l kesäolo
suhteissa alkuperäisen happipitoisuuden ollessa n. 3.2
mg/l.

Hollweg ja Thron (1977b)havaitsivat Hausen’in voimalai
toksella virtaamasta riippuen 0.4-0.9 mg/l:n happipitoi
suuden nousuja. Lämpötila oli 8.7 °C -ja alkuperäinen
happipitoisuus 7.1 mg/l.

Poppenweilerin voimalaitoksella Neckar-joella on kokeil
tu myös puhtaan hapen syöttöä imuvyöhykkeeseen. Voimalai
toksen turbiini oli Kaplan-tyyppinen ja varustettu ku
van 46 kaltaisella rengasputkijärjestelyllä. Tätä putkis
toa hyväksikäyttäen tapahtui myös hapen syöttö. Parhaim
mat happipitoisuuden nousut (Ac = 6.6 mg/1) saavutet
tiin pienimmällä testatulla virtaamalla (Q = 16 m3/s) ja
suurimMalla syötetyn hapen määrällä (Q = 1 m3/h), vaikka
hapen käytön hyötysuhde pienenikin virtaaman pienetessä
ja syötetyn happimäärän kasvaessa.

Samojen hydraulisten olosuhteiden vallitessa testattiin
myös tavallista itseimuun perustuvaa ilman lisäystä. Saa
vutetut happipitoisuuden nousut olivat suurimmillaankin
suuruusluokkaan 2.5 mg/l ja ne on vertailun vuoksi esi
tetty yhdessä puhtaan hapen syötöllä saavutettujen tulos
ten kanssa kuvassa 50. Tulokset on esitetty syötetyn ha
pen ja turbiinin läpi virtaavan veden massavirtojen
suhteen 01i5/%) funktiona. Alkuperäiset happivajaukset
kokeissa olivat ilmaa käytettäessä n. 42-50 1 kyllästys—
pitoisuudesta, puhdasta happea syötettäessä hieman enem
män eli 49-60 1. Lämpötila oli n. 20 °C (Thron et al. 1981).
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Kuva 50. Imunuolen iliaastuksel la saavutettu haupipitoisuu—
den nousu hapen ja veden massavirto en suhteen
funktiona a) happea b) ilmaa syötettäessä (ole
tus 1 ma ilmaa sisältää 280 g happea) (Thron et
al . 1981)

1-laluttaessa verta 111 ttk iutniok ja normeeraamal la
ne samaan läaÖt ii aan. tulee imuuolen ilmastuksen 1 ämpö—
tilako kst ‘nho2 ii aIKcti (jo— muaui teh
dä siten kuin lämpötila vaikuttaa kyllästysp itoisuuteen
(vrt, kohta 2 15).

4.32 Painepuolen ilmastus

Turhiinin painepuolta ilmastettaessa joudutaan kaasu, loko
Pappi tai ilma, svöttämään ulkoista energialähdettä käyt
täen. Menetelmän perusaj atuksena on käyttää hyväksi sekä
turbiinin juoksupyörän aiheuttama lisäturbulenssi, ioka
tehostaa ilmastukselle edullista ilma-vesi -ralapintojen
uudistumi sta, että myös suuremmasta paineest a a iheutuva
hapen suurempi 1 iukoisuus (vrt . kohta 2. 11

Eckoidt (1969a) tutki kuvan 51 mukaisen ilmastusiäriestelvn
toimivuutta Metrlach’ in voimalaitoksella Saar—joella.
Ilma syötettiin lähes koko turh 1 lain leveydel te ulottuvas—
ta (2 x 2 m) reiitetystä putkesta, joka oli sijoitettu
hieman turhiinin pohjan tason vläpuoleIe. Sötettävää
ilmavirtaa pidettiin vaI jona n. 900 Nma/h, lolloin vi r
taaman muuttuessa ilman suhtee 11 inen osuus muuttui
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Paras ilmastustulos saavutettiin tilanteessa, jossa tur
biinin virtaama oli suurimmillaan, vaikka ilman suhteel
linen osuus tällöin olikin pienin. Tämän selitettiin joh
tuvan siitä, että ainoastaan suurimmilla virtaamilla vir
tausnopeus oli tarpeeksi suuri ottaakseen nousevat kup
lat mukaansa ja pidentääkseen näin kontaktiaikaa.

Pienemmillä virtaaman arvoilla todettiin ainoastaan ii
mastuslaitteston siirtämisen lähemmäksi turbiinia paranta
van ilmastustulosta. Ilmastuspaikan siirto lähemmäksi tur
hiinia estää kuplien karkauksen ylös ennen turhiinia. Tä
t järjestelyä ei tutkimuksessa kuitenkaan kokeiltu.

Saavutetut happipitoisuuden nousut olivat parhaimmillaan
0.92 mg/l, jolloin syötetyn ilman hyväksikäytön aste oli
33.4 . Kokeet suoritettiin n. 13 °C:n ja 25 °C:n lämpö-
tiloissa ja käytetyt alkuperäiset happipitoisuudet par
hailla happipitoisuuden nousuilla olivat n. 1-2 mg/l.
Yksi saavutettua tulosta heikentävä tekijä oli, että voi
malaitoksen rakennejärjestelyistä johtuen vain osa koko
naisvirtaamasta ilmastettiin pienemmän osan jäädessä il
mastamatta

Baldeneyn voimalaitoksella Ruhr-joella on käytössä ollut
kuvan 52 mukainen ilmastusjärjestely, jossa ilman syöttö
tapahtuu välittömästi ennen turbiinia.

Kuva 51. Mettlach’in voimalaitoksen nainepuolen ilmastus
järjestely (Eckoldt 1966a)
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Imhoff (1968) testasi svötettävän ilman määrän vaikutusta

hapen liukenemisen tehoon ja iluenneen hapen määrään, Voi

malaitoksen maksimivirtaamalle (Q 15 m3/s) löytyi syö

tettävän ilman määrälle optirnja; 3500 Nma/h, jota suu

remnijJ ilmamä illä liuenneen hapen määrä (kg/h) ei
enää kasvanut ja kävtetty energiaa kohti laskettu liuen

neen hapen määrä (kg/kwh) alkoi pienetä, Tällä ilmamääräl

lä tutkittiin saavutettwi happipitoi5j11 nousua eri al

kuperäisen sekä lämpötiln ar’oilla, Tu

losten perusteella saatiin ylä— ja alaveden happiyaja

te välille lne incn rii

(c -c ) te -c .) (88)
s alavesi s vlircsi

100 0.6 100-
c c

5

Riippuvuuden todetaan olevan lähes ldmpöt’lasta liippu—

maton. (Lämpötjjar vaikutus tulee huomjoitia happivaja

Sessa siten kuin s vaikuttaa kvllästyspitoisuuteen (tau

lukko 1)).

Sijoittaml edellä esItetyn Eckoldt’j11 kr0t 5
8 5 mg/l ja C)7lävs 2 mg/l kaavaan (88) saadaan happi —

pitoisuujen nousuks i ii. 5 mg/l , eli enemmän kuin
kuvan 51 nukaisella järje5tc1yl1 sa’idut tulokset.

Kuvan 52 jJrjestey on käytetty myös puhtan;i hapen ybt

tämi seen, Suurin saavutc 1 to hapcn käyttöaste, n. 73 , saa—

Vutetti 1 n svötetyn keasumhj rän oli c sj aiha 15 imm i l man.

Syötetyn hapen m rän kasvaes pienen i kävttthist kuvan
33 mukaisesti

Kuva 52. Baldeneyn voimalaitoksen Xaplan-turhiinin paine-

puolen ilmastusjärjeste_y (Imhoff 1968),



100

0/
/0

80

111

w
4-
v
cl 60

4-

>,
;d 60

20

cl

0

i

. -

.

500 1000 1500 2000 2500 m3Ih 3000(rn2Ih

Syötetty hcppimöäcä
KQp1on;turbIni t Baldney) ; Q 15 m3/s, h=6.75 m,
T 195 C, Cclku: 0.58 Cs

Pe(ton-turbimi (WiUiomette);Q=11.75m3/s,h=1310m,
T 17.7 C , C1k 0.81 C5

Kuva 53. Hapen hyväksikäyttö puhdasta happea syötettäessä
(Imhoff ja Alhrecht 1978).

Menetelmällä päästiin huomattavan suuriin happipitoisuuden
nousuihin, esimerkiksi happimäärällä 3100 m/h (käyttö-
aste n. 20 ) nousi veden happipitoisuus 4.8 mg/l:sta
22 mg/i:aan. Tällaisiin hapen ylikyllästyspitoisuuksiin
ilmastamista on sovellettu kuitenkin vain aivan erikois
tapauksissa (vrt, kohta 4.35) (Imhoff 1980).

Puhtaan hapen syöttöä on käytetty myös .Williamette-joen
voimalaitoksella, jossa svöttö on tapahtunut Pelton-tur
biinin juoksupyörän yläpuolelle (Amberg ja Wise 1973). Saa—
vutetut hapen käyttöasteet syötetyn happimäärän funktiona
on esitetty kuvassa 53. Alkuperäiset happipitoisuudet
kokeissa olivat korkeat eli n. 80 % kyllästysasteesta.
Kyllästyspitoisuus saavutettiin syötettäessä happea n.
136 m3/h. Puhtaan hapen käytön eduksi tutkimuksessa tode
taankin, ettei sen käyttö rajoitu alunperin vähähappis
ten vesien ilmastukseen.

4.33 Ilmastus y1vcsialtaassa

Port Patrick Henry-padon voimalaitoksella päädyttiin
happipitoisuuden nostamiseen ylävesialtaaseen sijoitet
tujen,puhdasta happea syöttävien kupiailmastimien avulla
(kuva 54)
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Ylävesiallasta pidettiin alavesiallasta edullisempana
ilmastimien sija ituspa ikkana lähinnä suuremman svvyvden
takia, joka toisaalta takaa nousevien iimakupl ien pidem
män kontaktiajan veden kanssa ja toisaalta 1 isää ps inet—
ta la näin ollen myös hapen linko isuutta la liukenemis—
nopeitta ( t 1 1 i

Ylavesialtaan kayton ha;taks; katsottiin turhinin toi
minnalle mahdoli isesti aiheutuvat haitat, kuten korroo—
sio ja tehonmenetykset, joita saattaa ilmetä siinä tapauk
sessa, ettei kaikki happi ole liuennut veteen sen saapu
essa turhiiniin. Vaikka lisäksi alavesialtaassa vallit
sevan turhulenssin katsottiin ilmeisesti olevan hapen
liukenemiselle edullisen, pidettiin ylävesiallasta kui
tenkin kaikki seikat huomioon ottaen parempana vaihto
ehtona.

Hapen syöttö ilman syötön asemesta valittiin lähinnä il
man syötön aiheuttamien suurempien investoint ikustannus
ten (suuri koko) ja suuremman tehon tor een takia (Ruane
ja Vigander 1973 sekä Ruane et al . 197 /

Yläves ialtaa seen sija itetun 1 lmas t imen etä i svvdon yo iku—

tusta ilmastustulokseen tarkasteit iin samalla voimaloi—
toksella sijoittamalla ilmasin 1) välittömästi ennen
turhiinin sisääntuloaukkoa 2) 11 m ennen s i sääntuloauk—
koa ) n. 46 m ennen si saantui onukkoa (1 gander a Ruane
1975).

0
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0
o ‘0 0o 0

o 0 0 0 0

0
0 0
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Vät ppd °ooc

[mastin

Kuva 54. Hapen syöttö kuplailmastimella voimalaitoksen
tuloveteen tRuane ja Vigander i973),
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Kaikilla etäisyyksillä hapen kävttöaste (käytän tehokkuus)
pieneni syötetyn haupimäärän kasvaessa. Käyttöasteet
vaihtelivat välillä 30-90 %.

Älhaisilla syötetyn hanen määrillä (0 - 0.036 cma/s cm2,
eli 0 - 0,050 mg/s cm2) ei sijainnilla juuri ollut merki
tystä kä)rttöasteeseen. Tämä selittyy sillä, että alhaisil—
la happivrroil1a nouseva kuplaparvi , samoin kuin niiden
synnyttämä vertikaalinen veden virtaus, olivat pienet (vrt.
kohta 2.23) . Kuplat nousivat näin melko hitaasti 1 a hapen
liukenemisaste kuplista oli suhteellisen korkea kaikilla
etäisyyksill

Suuremmilla syötetyn hapen määrillä (0.036 cm3/s.cm2
0.071 cm3/s.cm2 sen sijaan hyväksikäyttö parani tultaes
sa lähemmäksi turbiinin sisääntuloaukkoa. Koska nouseva
kuplaparvi oli suurempi, oli myös synnytetty ylöspäin
suuntautuva veden nopeus suurempi ja kupiat nousivat melko
nopeasti. Hapen liukenemisaste kuplista pieneni. Toden
näköisyys, että virtaama otti kuplia mukaanaan turbiinin
sisälle, kuitenkin kasvoi syöttöpisteen ollessa lähempä
nä turhiinia. Tämä taas pidensi kontaktiaikaa ja paransi
näin ollen hapen hyväksikäyttöä.

Turbiinin virtaaman kasvattaminen (Q = 56 m3/s, $4 m3/s
ja 125 m3/s) paransi hapen hyväksikäyttöä kaikilla etäi
syyksillä. Merkittävä tämä vaikutus kuitenkin oli vain
lähimpänä siääntuloaukkoa silaitsevalle ilmastimelle,
jolla xoimakkaamman virtauksen ansiosta suuri osa kuplis—
ta kulkeutui turbiinin läpi. Ero oli suurimmillaan tilan
teessa, jossa maksimivirtaamaa vastaava hyväksikäyttö
oli n. 75 % ja minimivirtaarnaa vastaava vain n. 40 %.

Kuvassa 55 on vielä havainnollistettu ilmstimen sijain
nin vaikutusta vakiovirtaamalla (Q = $4 m/s) Kuvasta
havaitaan, ettei ilmastimen sijainnilla ollut hyväksikäyt
töön vaikutusta pienillä (alle 0,036 cm3/s’cm2) happimää
rillä (hvväksikäyttöaste > 60 ). Tätä suuremmilla happi
määrillä vaikutus sen sijaan oli havaittavissa.

Hollweg ja Thron (1976) testasivat puhtaan hapen syöttää
voimalaitoksen yläves ialtaaseen väl ittömästi välpän eteen
Neef’in voimalaitokselia Mosel-joella. Svöttö tapahtui
uoman pohjalta teräsputkikehikolle asennettujen suoda
tinputkien avulla. Vaihdeltaessa turbiinin virtaamaa ja
syötettävän hapen määrää siten, että niiden virtaamasuh
Jo (Q5/Q) pysyi vakiona, havaittiin sekä hapen käyttöas
teen että happipitoisuuden muutoksen kasvavan virtaaman
ja syötetyn happimäärän kasvaessa. Tämän havaittiin joh
tuvan siitä, että suurempi virtaama otti enemmän kupi ia
mukaansa turbiinin sisälle pidentäen näin kuplien ja ve
den kontaktiaikaa sekä hyädvntäen myös juoksupyö rän ai
heuttaman lisäturhulenssin.
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Syotetty happimodrä (ACFM /FT2)

Kuva 53. Ilmastimen sijainnin ja svötetvn haopimäärln
vaikutus hapen käyttöasteeseen (Vigander a
Ruane 1975) Fluon: 1 ICIM/F12 t ,52 cma/scm;

1 foot = 0,305 m.

Vakiovirtaamalla syötettävän hapen mäarä kasvattaminen
pienensi hapen hyväksiläyttöö. lurhiinin virtaamaa pvs
tvttiin kuitenkin kasva:tamaan niin pitkälle (0 =

95.3 m/s) , että sekS hvväks ikävrtö että happ inTöisuu
den nousu kasvoivat aina hapens\ öttöl ui tteen maksimite—
hoon 1000 ma/h asti, jota vastaaaksi kävttöasteeksi saa
tiin 73 1 ja happipitoiuuden nousuksi c 3.05 mg/1.
Lämpötila kokecn aikana oli n. 11,3 °C ja alkuneräinen
happipitoisuu n 0 r (, f ° r afu r Lr vaj u )

Sama :11 nen iii aatos] t si ei Ii k0\ t s 1Ia en n
voimi1aitokse1 Regnit-j oel lu miss ha en syötöHä
NiästiIn parhaimmillaan n. 2 mg;’l:n hapripitoisuuden nou—
suihin alkuperäisen happiva]aukscn llessa n. 45 1
lastyspitoisuudesta . \aua pi rcisuuaen nousut saavutettiin
virtaanan suurausluoka 11a 1 1—13.3 n / svötc rn Lj
pen määrän suuruusluok11a 0,097—( 122 a15,

liapen kävttöastc
oli tällöin n. 15 1, Myös tSllä voimalattoksella virtaa-
man kasvattamisen havaittiin vakiohappimädrällä piranta
van hapen kayttöastetta, kuitenkin siten, että testtul
la virtaama—alueella Q = 7.l—1N7 m/s resimääiän vastaa
va suureneminen konpensoi kävt töast een a r unmisen ia 1
puh isen happipitoi suuden nousu: nsvi rät 1 iki ma in samoi
na (IIollieg ja Thron 1 9 h).

Verta ilun vuoksi suor itet t 1 1 n !Irrisun ‘in yo imul it ckse 11 a
joitakin kokcit mr ös i liinia s ttäniä 1 10 5 hlttö jär ]est -

ly oli s ima k iin 1inc kä tett ssäkin. 5 iuxait tut han
pipitoisrudc n usut t 1 tvat n 0a no/l i1Fupe;iisen hip
piv jaulsen o 1 ssa r 5 1, iLa nan vahdellc su vä
lillä 1S.6-227 m3/s j syötetvn ilri määrän välillä 0.32-
0.4$ m3/s.
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Hausentin voimalaitoksen kokeiden yhteydessä verrattiin
myös polystyrolin ja treviran pannmuxtta suodatinputkien
(tai -letkujen) materiaalina. Polystyrol-putket osoit
tautuivat herkästi vahingoittuviksi. Lisäksi ne oli asen
nettava hyvin huolellisesti, jotta synnytetty kaasuvirta
oli tasainen. Trevira oli käytön ja asennuksen suhteen
vähemmän herkkä ja koska lisäksi sillä saavutetut happi
pitoisuuden nousut olivat suurempia, päädyttiin tutkimuk
sessa trevira-letkujen suosittelemiseen vesistöilmastuk
sessa.

4.34 Vaikutus tehon tuotantoon

Turbiinilla aiheutettu ilmavirta pienentää turbiinin lä
pi virtaavan veden määrää, mikä taas pienentää turbiiniin
“syötetyn” tehon ja näin myös tuotetun tehon out
määrää. Virtaavan vesimäärän pienenemisestä aiheutunut
tehomenetys ei ole kuitenkaan todellista menetettyä
tehoa. Käyttämättä jäänyt vesi on edelleen turbiinin ylä
puolella ja sen potentiaalienergia “säästössä” myöhempää
käyttöä varten. Todelliset tehonmenetykset ovat siis pie
nempiä kuin mitatut näennäiset tehon menetykset.

Näiden näennäisten tehonmenetysten on raportoitu Wiscon
sin’ssa 18 eri padon turhiineilla (useimmissa imupuolen
ilmastus) olevan suuruusluokkaa 5 % tai vähemmän matalil
le padoille (4.5-7.6 m) ja vähemmän korkeammille padoil
le (Wiley et al. 1962).

Hollweg ja Thron (1977b)raportoivat Hausen’in voimalaitok
sella Regnitzjoella tekemiensä mittausten perusteella
näennäisen tehon menetyksen olleen suurimmillaan 6.5 %
Kaplan-turbiinin imupuolta ilmastettaessa. Tämä arvo vas
tasi suurinta testattua virtaamaa (Q = 20 m3/s). Virtaa-
maa pienennettäessä häviö pieneni ollen kriittisen happi
tilanteen ajalle tyypillisellä virtaamalla (Q = 12 m3/s)
enää vain n. 3.2 %.

Wiley ja Lueck (1960) arvioivat imupuolen ilmastuksen ai
heuttamien todellisten tehonmenetysten olevan n. 1/3 nä
ennäisestä tehonmenetyksestä voimalaitosilla, joiden pu
touskorkeus on 6-9 m ja tfltä suuremmilla putouskorkeuk
silla jopa mahdollisesti merkityksettömiä.

Imhoff (1968) arvioi turbiinin painepuolelle tapahtuvan
ilman syötön (vrt, kuva 52) vaikutusta näennäiseen ja
todelliseen thonmenetykseen seuraavasti: Syötettäessä
ilmaa 3000 Nm /h voitiin turbiinin tehon mitata pienen
tyneen 1080 kW:sta 937 kW:iin. Kun turbiinin virtaama
ilman ilmastustag = 15 m3/s)ja staattinen putouskorke
us ilman ilmastusta(h = 8.7 m)tunnettiin, saatettiin
turbiinin virtaama ilmastuksen aikana (Q’) ratkaista
yhtälöistä
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p()3/2 (89a)

Q()l/2 (89b)

missä P = tuotettu teho ilman ilmastusta
= tuotettu teho ilmastuksen aikana

h = ylä- ja alaveden Pintojen korkeusero
11’ = painekorkeus ilmastuksen aikana

jolloin veden virtaaman pienemiseksi saatiin 0.7 m3/s.
Tämä vastaa 47 kW:n potentiaalista enrgiaa, joten to
delliseksi tehonmenetykseksi saadaan (1080-937...47) kl1
96 kl1 eli n. 67 1 näennäisestä tehon menetyksestä

Raney (1977) arvioi turbijnin hyötysuh (n) menetyksen
vaihtelevan ilman virtaanasta riippuen välillä 0-2 1.
Hän perusti arvion io todelljsj turbiinejlla suoritta...
miinsa mupuolen ilmastuskokeisiin

Quigiey et al. (1979) suorittivat imupuolen ilmastuskokei..
ta pysty-Kaplan tyyppisjj

Pienoisnalliturbiini_la Ko
keissa hyötysuh (1)) pysyi käytänn55 muuttumattomana
lähinnä, koska turbiinjjj tyypilij5 oli likimain va
kio hyötysu kohtalaisen laajalla virtaaman ja juoksu
pyörän nopeuden alueella. Kokeen mukaan ilmastuksen huo
mattavin vaikutus turbjini tehon tuotantoon olikin saa
vutettavan mahdollisen huipputehon pieneneminen Normaa
listi saatiin ilmavirran aiheuttama virtaaman pienenemi•
sen vaikutus korjattua sfsääntuloaukkoa ja siipien asen
toa sfltämällä ja tehon tuotanto näin pysymään muuttumat..
tomana. Ainoastaan, kun sisääntuloaukko ja siivet jo toi
mivat maksimiteholla ei ilmavirran aiheuttamaa virtaaman
menetystä enää Pystytty kompensoj ja seurauksena oli
tuotetun tehon pieneneminen verrattuna tilanteeseen ilman
ilmastucta

Käytettäe55 happikaasua veden happipitoisuuden nostami..
seen on tarvittava kaasuvirta luonnollisesti vähäisempi
kuin ilmaa käytettäessä knberg ja Nise (1973) tutkivat
hapen lisäämistä Välittömästi Pelton..turbjinin juoksu
pyörän yläpuolel Vaikutukset turbiinin tehon tuotan
toon olivat kaikilla käytänn55 kyseese tuleyilla
syötety hapen määrillä oleinattomat Alle 370 m3/h
hapen lisäyksej tehon menetys oli alle 2 1 kun esi
merkiksi Veden happipitoisuuden nostamiseen 80 1:n

tarvit
tiin vain noin 136 m3/h:n happivirt
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Syötettäessä happea tai ilmaa voimalatioksen ylävesialtaa
seen riippuu ilmastuksen vaikutus tehon tuotantoon pit
källe siitä, miten suuri osa kaasukuplista kulkeutuu tur
biinin sisälle, miten suuri osa taas nousee pintaan jo en
nen. Ruane et al. (1977) pitivät hapen käyttöä ylävesial
taassa tapahtuvalle ilmastukselle ilman käytölle edulli
sempana, yhtenä perustelunaan mahdollisesti vähäisemmät
vaikutukset tehon tuotantoon huipputarpeen aikoina.

4.35 Menetelmien soveltuvuudesta

Jos tarkastellaan edellä esitettyjen ilmastusmenetelmien
toimivuutta ja soveltuvuutta, on voimalaitoksen sisälle
tulevien ilmastuslaitteistojen etuna ylävedessä tapahtu
vaan ilmastukseen verrattuna mm. laitteiden pienempi koko
ja yksinkertaisempi toiminnan seuranta. Laitteet eivät
myöskään ole yhtä alttiita sää- ja virtausolosuhteiden
vaihteluille (Eckoldt 1966b).

Imupuolen ilmastuksen etuna on, ettei yleensä ulkopuolis
ta energialähdettä tarvita. Käyttö on yksinkertaista, ei
kä järjestelmää tarvitse välillä purkaa vaikkei ilmastus
olisikaan käytössä kuin osan vuodesta (Hollweg ja Thron
19771,). Edullista on, mikäli turbiini on alunperin varus
tettu imupuolen venttiileillä esimerkiksi tärinän tai
alavedenpinnan korkeuden säätelemiseksi. Aukkojen poraa
minen jälkikäteen on kuitenkin huomattavan kallis toimen
pide (Wiley et al. 1962). Jälkeenpäin asennettaessa onkin
painepuolen ilmastuksen käyttöönotto imupuolen ilmastus
ta edullisempi vaihtoehto, rakennettaville uusille lait
teistoille on tilanne sen sijaan päinvastainen (Imhoff
1980).

Painepuolta ilmastettaessa on tarvittava laitteistojen
määrä suurempi kuin imupuolta ilmastettaessa. Painepuo
len ilmastus kuitenkin soveltuu myös niille turbiineil—
le,joissa alipaine ei ole riittävän suuri tehokkaan it
seimun aikaansaamiseksi.

Voimalaitosilmastusta on yleensä sovellettu vain pysty
akselisille tai vaakatasoon nähden vinoon asennetuille
turbiineille. Thron et al’in (1981) mukaan esimerkiksi
imupuolen ilmastus (Wagner Voith) soveltuisikin vain tä
män tyyppisille laitteistoille. Lakso (1981) on vaaka-ak
selisella Kaplan-turbiinilla tekemiensä kokeiden perus
teella tullut siihen tulokseen, että pystyakseliset tur
biinit ovat ilmastukselle vaaka-akselisia edullisempia.

1
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Ilmastuslaitteistolla saavutettu tulos riippuu kyseisestä
järjestelmästä. Menetelmien tehokkuutta voidaan vertailla
käyttämällä vertailuperusteem esimerkiksi liuotetun hapen
määrän ja kulutetun energian suhdetta. Tällä tavalla ver
tailtaessa saattaa kuitenkin parhaaksi osoittautua mene
telmä, joka ei kuluta paljon energiaa, mutta ei toisaalta
sanottavammin nosta happipitoisuuttakaan. Toinen vertailu
kriteeri on saavutettu happipitoisuuden nousu (Ac). Kuiten
kin myös tätä kriteeriä käyttäen on menetelmien vertailu
eri voimalaitoksilla erilaisissa olosuhteissa tehtyjen ko
keiden perusteella epävarmaa, koska tehtyjen kokeiden ko
konaismäärä on melko vähäinen.

Korkeimpiin happipitoisuuden nousuihin päästään puhdasta
happea käyttämällä. Menetelmä on kuitenkin yleensä hyvin
kallis, joskin hapen hinta saattaa paikallisista olosuh
teista riippuen vaihdella huomattavasti. Syötettäessä
happea tai ilmaa välittömästi juoksupyörän yläpuolelle
maksaa 1 kg liuennutta happea puhdasta happea käytettäes
sä n. 3.3-13.3 kertaa enemmän kuin ilmaa käytettäessä
(Imhoff ja Albrecht 1978 sekä Imhoff 1980).

Kaasun syötön tapahtuessa ylävesialtaan pohjalle sijoi
tetuilla ilmastusputkilla saattaa puhtaan hapen käyttö
tulla ilmaa halvemmaksikin, mikäli ilmastusta tarvitaan
vain lyhyen aikaa. Johtuen tarvittavan laitteiston pienem
mästä koosta ja näin ollen pienemmistä investointikustan
nuksista saattaa menetelmä korkeista käyttökustannuksista
huolimatta olla ilman syöttöä halvempi (Ruane ja Vigander
1973).

Puhdasta happea syöttämällä saadaan veden happipitoisuus
nostettua myös huomattavasti yli kyllästyspitoisuuden
(-P200 1 kyllästyspitoisuudesta). Tällaisia pitoisuuksia
on sovellettu kuitenkin vain aivan poikkeustapauksissa;
esimerkiksi &scher-joella, joka käytännössä on teollisuus
alueen “avoviemäri” ja joka paikoitellen virtaa tiheästi
asuttujen alueiden läpi aiheuttaen hajuhaittoja. Voimak
kaalla puhtaan hapen annostuksella (yhdessä psteessä) on
olosuhteet jätevedessä onnistuttu pitämään aerobeina ja
estetty rikkivedyn kehittyminen 7 km:n matkalla syöttö
kohdasta alavirtaan (Imhoff 1980). Kyseisessä tapauksessa
hapen syöttö ei tapahdu voimalaitoksen yhteydessä.
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5. YHTEENVEIO

Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena on ollut koota yhteen ja tarkas

tella niitä jokien ilmastusmenetelmiä koskevia tutkimuksia, joissa ilmas

tus tapahtuu olemassa olevien jokirakenteiden eli erilaisten oato- ja voima

laitosrakenteiden yhteydessä. Näiden menetelmien etuna esimerkiksi vesi

laitostekniikassa käytettyihin ilmastusmenetelmiin verrattuna on, että

niissä käytetään hyväksi sekä joen anaa virtausenergiaa että jo olemassa

olevia rakenteita ja niiden tarjoamia hydraulisia erityisolosuhteita.

Heikkoutena on toisaalta rakenteiden sidottu sijainti. jös vesilaitos—

tekniikasta tunnettuja i]inastusmenete]iniä on käytetty jokien ilmastuk

seen.

Lisäilmastusnenetelmiä on tarkasteltu siinä suhteessa, kun kirjallisuutta

niistä on tähän mennessä julkaistu. Eniten on näin painottunut vapaa

ylisyöksypato, jota koskeva tutkimus ja ilmiön teoreettinen tuntemus ovat

pisimnällä. Tarkastelussa on esitetty tutkimusten pääkohdat, sekä py

ritty tuomaan esille nwös lisätutkimuksia edellyttävät kysymykset.

Työn alussa on esitelty han liukenemisen perusteoria, mukaanlukien

turbulenssin vaikutus hapensiirtokertoineen (KL), sekä epäpuhtauksien

ja lämpötilan vaikutukset hapen liukoisuuteen (c5) ja kokonaishapensiir—

tokertoimeen (WV ‘
K3) turbulenttisuudeltaan erilaisissa systeemeis

sä. Ilmakehästä virtaavaan veteen normaalisti, ilman lisäjärjestelyjä,

tapahtuvaa hapen liukenemista kuvaavista, lähinnä ilinastuskertoinen

(K2 määrittämiseksi johdetuista, rrallitarkasteluista on esitetty yhteen-

veto.

Kaikissa tarkastelluissa lisäilmastusmenetelmissä hapen liukeneminen ta

pahtuu joko veteen keinotekoisesti syötetyistä tai sinne

esimerkiksi vapaan vedenpinnan kautta luonnollisesti kuikeutuvista

ilmakuplista. Ilmakuplien sekä kuplaparven liikettä vedessä, veden

horisontaalivirtauksen vaikutusta kuplaparven liikeeseen sekä kuplien

kokoon vaikuttavia tekijöitä on tämän vuoksi käsitelty yhteisesti.
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5.1 Vapaa ylisyöksypato

Vapaassa ylisyöksypadossa tapahtuvan happipitoisuuden nousun voidaan

olettaa olevan seurausta suiiikun vapaan putoamisen aikana tapahtuvasta

hapen liukenemisesta sekä suihkun alavesialtaaseen sukeltaessaan imka

naan viemän ilman hapen liukenemisesta, Ensimmäisen vaiheen aiheuttama

happipitoisuuden nousu on sekä teoreettisesti että kokeellisesti osoi

tettu olevan jälkimmäisen rinnalla irerkityksetön. ZUavesialtaassa tapah

tuva hapen liukeneminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Ilman tunkeu—

tuminen alavesialtaaseen sukeltavan suihkun mukana, iimakuplien leviä—

minen sisääntulokohdasta muualle vesimassaan ja ilmakuplien hapen liu

keneminen veteen. }(aksi ensimmäistä vaihetta riippuu ilma—vesi- seoksen

hydrodynamiikasta, kolmas taas kemiallisista tekijöistä.

Ilman tunkeutunisprosessia ja ilmakuplien jakautmnaa alavesialtaassa on

tarkasteltu yksityiskohtaisesti pienoisrvallikokeilla, joissa suuttimesta

purettu, ilmakehässä vapaasti putoava vesisuihku sukeltaa levossa olevaan

alavesialtaaseen, Ilman tunkeutumisrrekanismin on havaittu tapahtuvan

turbulenttiseille ja laminaarisille suihkuille eri tavoilla. Turhu

lenttisilla suihkuilla valtaosan ilmasta on esitetty tulevan suihkun

pinnan epätasaisuuksien rajoittamasta iLmatilavuudesta ja riipouvan suin-

kun rinnan enätasaisuudesta ja sen nopeudesta alastulokohdassa. Pinnan

epätasaisuus riippuu paitsi suihkun alkuperäisestä virtaustilasta, rrös

sen putousmatkasta s . e. alastulomatkan kasvaessa oinnan epätasaisuus kas

vaa, kunnes saavutetaan suihkun hajoamispiste, Hajoamispisteen etäisyy—

den suuttimesta on osoitettu kasvavan virtaaman kasvaessa ja pienenevän

alkuperäisen turbulenssin kasvaessa. Laminaarin suihkun tunkeutuessa ve

teen syntyy suihkun ja sitä ympäröivän nesteen välille kaasufi].mi, joka

särkyy kupliksi suihkun muuttuessa epästabiiliksi vedessä.

Ilmakuplien jakautuan alavesialtaassa riippuu suihkun rakenteesta sekä

alavesialtaan geonetriasta, joka voi lähinnä muodostua viipymää rajoit

tavaksi tekijäksi Ratkaisevin suihkun ominaisuus on sen turbulenttisuus

tai pinnan epätasaisuus alastulokohdassa, Laminaarisella suihkulla ilmakup

lat mucxiostavat säännöllisen alaspäin vajoavien kuplien kartion, jonka

nopeusprofiilia voidaan kuvata Gaussin jakautumalla, sekä sitä yrrpäröi

yön nousevien kuplien vyöhykkeen. Kuplien tiheys on vähäinen ja vajoamis

syvyys suuri. Turbulenssin votmistuessa kuplien vajoamissyvyys pienenee,
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niiden keskimääräinen pitoisuus kasvaa ja kupiaparven muoto muuttuu

epäsäännölliseksi, jolloin j akautuman teoreettinen tarkastelu vaikeu

tuu. Kokeellisesti vajoamissyvyyden on tällöin osoitettu riippuvan

suihkun suutinnopeudesta sekä suuttimen ha]]caisij asta.

Vapaan ylisyöksypadon ilman tunkeutunisrrEkanismia ei ole tarkasteltu

yhtä yksityiskohtaisesti, joskin suuttimasta purettavalle suihkulle

tehtyjä tarkasteluja on joissakin tutkimuksissa sovellettu myös vapaalle

ylisyöksylle. Huomattava ero on yieensä kuitenkin suihkun dimansioissa.

Täysmittakaavaisessa padossa ei toimita lähellä suihkun hajoamispistettä.

Lisäksi vapaan ylisyöksyn suihku yleensä aiheuttaa alavesialtaaseen

horisontaalisen virtauskarponentin, jolla on vaikutusta ilmakuplien ja

kautumaan. Suihkun muodon ja pinnan epätasaisuuden kehittymisesta pu

touksen aikana ei atoilmastustutkimusten yhteydessä ole yksityiskohtai

sesti tarkasteltu.

Vapaalle ylisyöksypadolle tehdyt tutkimukset ovat suurelta osalta kokeel

lisiin aineistoihin perustuvia tarkasteluja, joissa happipitoisuuden

nousu pyritään yhdistämään tiettyihin mitattaviin suureisiin. Putous

korkeuden (h) kasvun on todettu parantavan ilmnastustulosta. Riippuvuus

on niin ilmainen, että eräät tutkijat ilmoittavat vaj aussuhteen riip—

puvan yksinomaan putouskorkeudesta. Putouskorkeuden kasvaessa happi—

pitoisuuden nousu kuitenkin hidastuu, minkä vuoksi kokonaisputouskorkeu

den jakaminen useille eri pertaille on usein edullista. Porrastamisen

vaikutusta ilmastustulokseen on pyritty kuvaamaan sekä kokeellisilla

korjauskertoimilla että teoreettisesti, Kaskaadit, joissa kukin xrras

on varastettu alavesialtaalla on todettu tehokkaartiriuksi ilmastajaksi

kuin vastaava alavesialtaaton kaskadi.

Virtaaman on esitetty vaikuttavan ilmastustulokseen siten, että kutakin

putouskorkeutta vastaisi tietty optimivirtaaman alue, jolla saavutetaan

paras ilmastustulos. Mitä suurrqi cn käytetty putouskorkeus, sitä suu

reiripia arvoja voi virtaama saada. Teoriaa tukevia mittauksia on suori

tettu lähinnä pienillä virtaamilla.

Hydraulisesti epäedullisesti muotoltujen padon harjarakenteiden on

havaittu useissa tapauksissa vaikuttavan edullisesti ilmastustulokseen.

Ilmiön on esitetty perustuvan rim. padon harjalla tapahtuvaan suihkun

“kuristumiseen” ja siitä aiheutuneeseen, ilmastukselle edulliseen vesi

partikkeli en poikittaisuuntaiseen kiertoli ikkeeseen suihkun sisällä.
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Rakenteilla, joilla osa suihkusta poikkeutetaan alkuneräisestä suunnastaan,

pidentyneen putousmatkan ja siitä aiheutuneen suihkun pinnan lisääntyneen

epätasaisuuden on esitetty olevan ratkaisevaa. Suihkunrikkoj ien edullisen

vaikutuksen on kokeellisesti osoitettu riippuvan virtaaman suuruudesta.

Niiden vaikutuksien muuttumista putouskorkeuden vaihdellessa ei sen sijaan

ole testattu.

Alavesialtaan syvyydellä on useilla tutkimuksilla todettu olevan tietty

optiniarvo, jota pienerrrnillä arvoilla ilmastustulos paranee syvyyden

kasvaessa, mutta jota suurerrnialla arvoilla syvyyden kasvattamisella ei

ole ilmastusta parantavaa vaikutusta. Tämän syvyyden on havaittu vas

taavan i]inakuplien esteetöntä vajoainissyvyyttä. Suuttimasta puretun suih

kun vajoamissyvyyden on osoitettu tietyn turbulenttisuuden saavuttam

misen jälkeen olevan putoamiskorkeudesta lähes riippumaton ja riippuvan

yksinomaan suuttimen halkaisijasta sekä suihkun nopeudesta suuttimessa,

Vapaalle ylisyöksypadolle kuplien vajoamissyvyys tai optimi alaveden syvyys

on sen sijaan yleensä ilmoitettu joko putouskorkeuden tai suihkun kineetti

sen energian funktiona. Selitystä tälle, ainakin näennäiselle risti—

riidalle ei ole esitetty. Suihkun suuntaamisesta syvän alavesialtaan

sijasta tuskin veden peittämään kivikerrokseen on kirjallisuudessa esi

tetty toisistaan poikkeavia käsityksiä. Selviä kokeellisia vertaaluja

menetelmien tehokkuuksista ei ole esitetty.

Lämpötilakorjaus täysin turbulenttiselle ilmastusmenetelmälle tulee

tehdä siten, kuin se vaikuttaa hapen liukoisuuteen. Kokonaishapensiirto

kertoimeen (KL IVV) lärrpötilakorjaukselle on tällöin voimassa 8 1.

Patoilmastukselle on sovellettu arvöja e = 1 — 1,018.

Epäpuhtauksilla on sekä laboratorio—olosuhteissa että luonnonmittauksil

la todettu olevan negatiivinen vaikutus ilmastustulokseen. Toisaalta on

esitetty näitä tutkimuksia kritisoivia tarkasteluja ja todettu rrm.

pinta-aktiivisten aineiden mahdollisesti jopa parantavan ilmastus

tulosta. Tällainen on mahdollista tapauksissa, joissa turbulentti—

suus on niin voimakasta, ettei näiden aineiden ihriavesi- rajapinnalla

aiheuttamila vastuksella enää ole merkitystä pienentyneen pinatajänni—

tyksen aiheuttantan kupiakoon pienenemisen toisaalta valkuttaessa edulli—

sesti kontaktipinta-alaan.
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Vanhirtinat ylisyöksypadon ilmastustuloksen laskemiseksi johdetut kaavat

iJirittavat vajaussuhteen putouskorkeuden funktiona. Veden laadun,

patotyypin ja lärrötilan vaikutus niissä on huomioitu korjauskertoiinil

la. Myöhermiin on johdettu vastaavanlaisia kokeellisia yhtälöitä ja dia

drannDja, joissa on pyritty huomioimaan myös virtaaman ja alavesialtaan

syvyyden vaikutukset. Lähestymnistanaa on kritisoitu mrm. siitä, että

se olettaa eri muuttujien olevan toisistaan riippumattomia.

Uusirrniissa tarkasteluissa ongelmaa on käsitelty dimensioanalyysin avulla.

Sekä dirnensionaalisin tarkasteluin että kokeellisesti on osoitettu pato

ilmastuksen ilmastustuloksen riippuvan sekä Reynolds in että Frouden

luvuista. Ib1emmilla luvuilla on merkitystä, kun geometriset mitat ja

virtausnoneudet ovat pieniä. Virtaaman kasvaessa ilmiö tulee riippu

vaiseksi yksinomaan Frouden luvusta, Itse ilman tunkeutumisprosessin

on esitety rre]Jco hyvin olevan yks inanaan Frouden luvun funktio. Virtauk

sen kuljetuskaoasiteettia, josta lopullinen hapen pitoisuuden nousu myös

riippuu ja joka voi muodostua ilmiötä rajoittavaksi tekijäksi, ei sen

sijaan ilmeisesti voida kuvata Frouden luvulla.

Ilmastustuloksen riippuvuutta dimensiottomista tunnusluvuista on tarkas

teltu nrn. keräämällä useiden eri patoilinastusmittausten tulokset samaan

kuvaajaan, jossa vajaussuhde (r = ylävesialtaan happivajaus jaettuna

alavesialtaan happivajauksella) on esitetty Frouden ja Peynolds’in lu

kujen funktiona. Kuvaajalla on pystytty selittämään myös virtaaman

ja putouskorkeuden välinen riippuvuus sekä tarkastelemaan pienois

malli- ja prototyyppikokeiden vertailtavuutta,

Dimensioanalyysiin perustuvasta lähestymistavasta on esitetty myös

kritiikkiä. Heikkoutena on pidetty lähinnä sitä ettei lähestyrnistapa

liuomioi suihkun sisäisiä virtausjakautumia, joilla kuitenkin on merki

tystä ilman tunkeutumisprosessille ja johon alkuperäisen virtaustilan

lisäksi vaikuttaa lähinnä padon harjan muoto. Lisäksi on todettu, ettei

lähestyrnistapa hucinioi suihkuun putouksen aikana vaikuttavia aerodynaa—

misia voimia, joilla ainakin virtaamaltaan pienillä, suuttimesta puret

tavilla suihkuilla on vaikutusta suihkun rakenteeseen ja siten myös

ilman tunkeutumiseen.
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Puhtaasti teoreettiselta rhjalta ei vapaan ylisyöksyn ilmastustapahttnnaa

ole lähestytty missään tutkimuksessa. Suuttiimasta purettavalle, i1inake-

hässä vapaasti putoavaUe, levossa olevaan altaasaan vajoavalle suihkulm

le sen sijaan ongelmaa on lähestytty nirn. olettamalla altaaseen tulevan

ilmamäärän turbulenttisilla suihkuilla tulevan pääosin suihkim pinnan

epätasaisuuksien rajoittamasta ilmatilavuudesta ja osaksi tätä yrrä

röivästä laniinaarisesta raj akerroksesta, Koska suihkun pinnan epätasaim

suuksien on osoitettu noudattavan sinikäyrän muotoa, voidaan tulevat teo—

reettiset ilmavirtaanmt tällöin rnärittää ja tuloksia verrata vastaaviin

kokeellisiin arvoihin Lähestymistapa, joskaan ei suoraan sovellettavissa

vapaalle ylisyöksylle, tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman itse ilman

tunkeutundsprosessin kuvaamiseen.

52 Muut padot

Ilman tunkeutunista veteen tapahtuu yleensä vapaan vedenpinnan epäjatku

vuuskohdassa, missä veden virtausnpeuksien ero on suurL Joissa tällai-

sia kohtia esiintyy vapaan ylisyöksypadon lisäksi myös muiden pato

rakenteiden yhteydessä, kuten pohjaaukoi1la varustetuissa padoissa

ja luiskapadoissa. I1emrnissa tapauksissa ilman tunkeutuniiselle veteen

oleellista on vesikynnyksen muodostuminen eli kiitovirtauksen äkillinen

raiuttuuiinen verkasvirtaukseksi Vesikynnyksem luonne määräytyy kiito

virtauksen Frouden luvun perusteella; s.e. mitä suurempi Frouden luku

sitä pysyvämpi vesikynnys. Vesikyrmyksessä veteen tulevan ilman määrän

on useilla tutkimuksilla osoitettu olevan Frouden luvun funktio.

Padoissa, joissa veden virtaus tapahtuu mphjaaukon kautta, riippuu

vesflcynnyksen muodostuninen kiitovirtauksen Frouden luvun lisäksi myös

padon alapuolisesta vesisyvyydestä, joka voi rajoittaa yläpuolisen

veden purkautumista. Sellaisilla pehjaaukkopadoilla, joissa muodostuu

hyvä vesikynnys, on saanrutettujen happipitoisuuden havaittu

olevan samaa suuruusluokkaa kuin vapailla ylisyöksypadoilla.

Huolimatta siitä, että vesikynnyksessä tapahtuvaa ilman tunkeutunispro

sessia on tarkasteltu verraten paljon, ei hapen liukenemiseen valkutta

via muita tekijöitä eli virtauksen kuljetuskapasiteettia ja kemiallisten

tekijöiden vaikutuksia esirrerkiksi pohj&-aukkopadon tapauksessa ole

juurikaan tutkittu. Eräässä harvoista koko tapahtumaa kuvaamaan
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johdetuista kaavoista saavutettava vajaussuhde on ilrroitettu Frouden ja
Peynolds’ in lukujen sekä veden laatua kuvaavaa korj auskertoiaen avulla.
Toisaalta vajaussuhde on ilnoitettu yksinomaan vallitsevan nopeuseron
eli samalla niyös vedenpintojen korkeuseron funktiona.

Ns. luiskapadoissa, joissa vesi ei putoa vapaasti vaan padon luiskaa
nWötäillen, osa käytettävästä potentiaalienergiasta kuluu kitkan voitta—
miseen. Tämän vuoksi niissä saavutettava ilmastustulos on vähäisempi
kuin vastaavan korkuisella vapaalla ylisyöksyllä saavutettava tulos.
Tehtyjen veftailujen perusteella ovat saavutettavat vajaussuhteen fr)
aivot noin 40 % pienenuiä. Luiskanadoissa tapahtuvaa ilmastusta on
pystytty tehostamaan rrun. sijoittamalla padon luiskaan sopivalle korkeu
delle erityisiä hyopyreitä, jotka irroittavat veden padon luiskasta.

5.3. Voimalaitokset

Voinalaitoksissa iLman tai hapen syöttö voi tapahtua joko turbiinin eteen

eli painepaolelle tai turbiinin jälkeen eli inuapuolelle. Turbiinin etu-

puolelle ilmaa syötessäessä joudutaan käyttämään puhallinta. Imupuolen

ilmastuksessa hydynnetään turhiinin itseinua.

Turbiinin imupuolen ilmnastus järjestetään käytännössä siten, että välittö

mästi juoksupyörän jälkeen porataan retkiä, jotka yhdistetään ympäröivään

ilmakehään. Tässä turbiinin ahtaimmassa kohdassa on alipaine suuririinillaan

ja pelkällä ilrrekehään yhdiständsellä saadaan synnytettyä turbiiniin suun

tautuva ilniavirta. Älipaineen ja samalla pyös synnytetyn ilmavirran suu

ruus riippuvat turbiinien ja alavedenpinnan korkeuserosta sekä veden vir—

tausnopeudesta alipainevyöhykkeessä. Turbiinin alipainetta ja siten pyös

ilmavirran suuruutta voidaan lisätä turbiiniin asennettavilla ohjain

levyillä.

Aikaansaatu happipitoisuuden nousu riippuu paitsi synnytetystä ilmavirtaa—

masta pyös ilmaan hapen hyväksikäytöstä turbiineissa. Tälle on edullista

suuri veden virtaana sekä siitä aiheutunut turbulenttisuus joka toisaalta
aiheuttaa suuremman ilma-vesi -kontaktipintojen uusiutundsen ja toisaalta
pienentää kuplakokoa. Imuputken “syvyys’ sekä siitä aiheutunut hapen

liukoisuutta lisä ävä suurempi paine on niinikään eduksi ilman hapen

hyväksikäytölle.
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Painepuolen ilmastuksessa voidaan syötettävänä kaasuna käyttää sekä ilmaa

että puhdasta happea. Menetelmän perusajatuksena on käyttää hyväksi tur-

biinin aiheuttama turbulenssi sekä suuremmasta paineesta aiheutuva suu

rempi hapen liukoisuus. Painepuolen ilmastusta voidaan käyttää myös sil

loin kun imupuolen alipaine ei ole riittävä itseimun syntyraiselle.

Välittömästi turbiinin eteen syötettäessä (esim. Baldeney Ruhr-joella)

koko kaasumäärä menee turbiinin läpi. Jos ilman tai hapen syöttökohta on

huomattavasti ennen turbiinia tai voimalaitoksen ylävesialtaassa, osa

kaasusta karkaa ylös voimalaitoksen etupuolelta. Karkaamiseen vaikutta

vat sekä veden virtaama että syötettävän immavirran suuruus. Pienillä

kaasumäärillä kuplien nousunopeus on alhainen, Kaasuvirran kasvaessa nou

seva kuplapanzi synnyttää ylöspäin suuntautuvan veden virtauskentän, joi

loin kuplien kokonaisnousunopeus ja samalla myös todennäköisyys karkaami

seen kasvaa. Suurempi veden virtaama puolestaan hidastaa kuplien nousua

ja ottaa eneinnän kuplia mukaansa turbiinien sisälle.

Vomnalaitosilirastuksesta on tehty verrattain vähän tutkimuksia. Käytetyt

veden ja ilman virtaamat, vommalaitosten rakenteet sekä liukenemiseen

vaikuttavat kemiallisen tekijät eli lämpötila ja alkuperäinen happipitoi

suus ovat vaihdelleet huattavasti. kapertoituja happipitoisuuden nousu-

ja voidaan näin ollen tarkastella lähinnä esimerkinemaisesti.

itseimuun perustuvalla ihnastuksella on yleensä päästy n. alle 1 ing/l

happipitoisuuden nousuihin, ohjain levyjä käyttäen n. 1 .7-1 .8 rng/l :aan

asti. Ilmaa syötessäessä ovat saavutetut nousut olleet hieman korkeampia

yleensä kuitenkin alle 3 mq/l. Syötetyt ilrremäärät ovat olleet 1-6 %

vesimäärästä. Puhdasta happea käytettäessä päästään huomattavsti suurem

piin happipitoisuuden lisäyksiin kuin ilmaa syötettäessä.

Turbiihiin ilmastuksella aiheutettu ilinavirta pienentää turbiinin läpi

virtaavan veden määrää ja näin myös tuotettua tehoa. ääyttämättä jäänyt vesi on

kuitenkin edelleen turbiinien yläpuolella ja todellinen tehonmenetys näin-

ollen pienenpi kuin näennäinen. Näennäisten tehonmenetysten on suuriirmil

laan ilsoitettu olevan n. 6,5 %. Todellisten tahonmenetysten on arvioitu

olevan 1/3-2/3 näennäisistä tehonmenetyksistä.

Käytettävissä olleen ulkomaisen kirjallisuustiedon mukaan voimalaitosimmas

tusta om sovellettu vain pysty- tai vinoakselisille voirnalaitoksille. Kala

joella on hankittu kokemuksia myös vaaka—akselisten voimalaitosten käytöstä

ilmastukseen.
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6. SUMMÄRY

In this literature review river aeration methods utilizinq
existing hydraulic structures, such as weirs and hydroelec—
tric power piants, have teen examined. Äpplications of se—
veral aeration methods generally used for water and waste—
water treatment can also he used for river aeration. Äs
compared to these methods the use of existing hydraulic
structures has however the advantage that the kinetic
energy of the flow as well as readily availahle struc—
tures can he utilized. The main disadvantage is the fixed
location of the structures.

The aeration methods have teen examined in the propotion
in which researchmaterial on them has teen published. Most
attention has thus teen given to free overfall weir whose
aeration characterstics have teen most thoroughly studied.

In the teginning the tasic theory of oxygen transfer eg.
the effect of turbulence on the surface layer oxygen trans—
fer coefficient (IKL) and effects of waterimpurities and
temperature on oxygen solubility (C5) as well as on total
oxygen transfer coefficient (XL Ä/V) in systems with
varying turbulence leveis have teen presented. Also a
trief review of the several modeis predicting the natural
atmospheric aeration coefficient (1<2) has teen given.
Since in ali reaeration methods studied oxygen trans—
fer happens from air tor oxygen) butties introduced into
water, a brief description of bubble movement in water
has also teen given.

6.1 FREE OVERFÄLL WEIR

The increase in water dissolved oxygen content at free
overfall weirs can he assumed to happen due to the increa—
sed atrnospheric reaeration during the free fail and due
to the splashing of water jet into the lower pool. Äs
compared to the second step the effect of the first step
has, however, proven to te insignificant (Londong 1973,
Gameson 1957) . The second step consits of three successive
parts; 1) the impinging water jet entrains the surrounding
atmospheric air in to the lower pool, 2) air is transported
away from the entrainment location, 3) oxygen from the air
tubbles in transported into the water solution (Mackofsky
& Kotus 1978)

The air entrainment process as well as the distribution
and transport of the air tubbles in the lower p001 have
teen studied in detail in the case where a laboratory
scale jet from a nozzle is freely falling through the
atmosphere and plunging into a pool of water in rest.
This system, later referred as “plunging jet” is basi—
cally similar to the free overfall weir and the understan—
ding of its mechanism thus helpful for studing the free
overfall. For a “plunging jet” it has teen shown that the
mechanisms governing the air entrainment process are
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different for turbulent and laminar jets. In the case of
a laminar jet the entrajnpen of gas bubbles is caused
by the break—up of a thin gas film formed between the jet
and the surroundinq water of the lower pool at the point
of Lmpact (Lin & Donnelly 1966). En the case of turbulent
jets is has been proposed that the major part of air is
entrajn from withjn the undulations of the jet surface
in the atmosphere, the rate of air entrainent thus being
dependent on the surface roughness and the velocity of
the jet at the point of impaot (McKeogh & Ervine 1981,
Ervine et al. 1980). The level of the surface roughness
at the point of impact depends on both the original velocity
distributjon of the jet at the nozzle and the height of
the fall. As the height of the fall inoreases the surface
roughness inoreases until a point of jet disintegration
is reached (Hutarew 1978, 1980 and Ervjne et al. 1980).
The distance between the nozzle and the point of disinter—
gration increases with increasing flow rate (Horeni 1956,
Ervine et al. 1980) and with decreasing initial turbulence
(McKeogh & Ervine 1981, Ervine et al. 1980).

Distributjon of air bubbles in the lower pool depends both
on the characteristics of the jet and on the geometry of
the lover pool. The most important characterjstjc of the
jet is its turbulence level. In the case of a laminar jet
the descending bubbles fomn a regular cone shaped structure
that is surrounded by the ascendj.ng bubbles. The penetration
depth of the bubbles is high and their average concentratj

is small (Hutares 1978, 1980, McKeogh & Enine 1981). The
velooity profile of the descending bubbles can Se described
with Gaussian distributj.o CLondong 1973, McKeogh & Ervine
1981).

As the turbulence of the jet increases the penetration depth
of the bubbles decreases, their average consentration increa—
ses, the shape of the bubble swarm becomes inregular and the
theoreticai representation of the situation becomes compli—
cated. Experimentaijy it has been shown that the penetration
depth of the bubbles in such cases depends on the veloaity
and diameter of the jet at the nozzle (Sucin & Smegelshj.
1976, McKeogh & Ervine 1981).

For free overfall weirs the air entrainment process and the
development of jet shape and surface structure hava not
been as accurately studied as it has been for “plunging jets”.
For laboratory scale free overfafl weirs the bubble penetra—
tion has been studied by Albrecht (1971), Avery & Novak
(1978) and water Pollution Research Laboratory (1973) and
the development of jet cross-sectional shape and surface
rougness have been by Khucenko (1978)
and Avery & Novak (1978). Some researchers (Hutarew 1978,
1980 and Londong 1973) also directly apply results from
“plunging jets” to free overfafl weirs. A remarkable diffe
rence, which should Se taken into account when doing these
applicauons, between a “plunging jet” and a full scale weir
is usually however in the flow rate. In the case of fuli
scale weir one doesn’t operate close to the jet disinteg—
ration point. Because of the high flow rates the fuli scale
weir jet also oreates a horisontj. flow component into the
lower pool, which affects the bubble distribution and

retention time (Thron et al. 1981, Londong 1973).
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Most studies conducted for free overfall weirs are experi—
mental studies that relate the observed increase in water
dissolved oxygen content to some readily meanurabel parame—
ters such as heigh of fail, flow rate, weir type etc.
through empirical formulae. The increase in dissolved
oxygen content increases with the height of fali. The re—
lationship is so obvious, that some reasearchers (Jawis
1970, Holler 1971) relate the increase (defined as deficit
ratio (r) which is equal to the ratio of the oxygen deficit
in the upper pool to that of the lower pool) solely to the
heiht of fali. Äs the height of fail increases the increa
se per unit height, however, decreases (Albrecht 1968) . Thus
it may, in some cases,be lieneficial to divide the total height
of fail into several steps as it is made in cascades. The
effect of height division on the attainable deficit ratio
has been taken into account both through experimental cor—
rection factors (Gameson 1957, Gameson et al. 1958, Water
Pollution Research Laboratory 1973) and through a simple
theoretical formula (Avery and Novak 1978 and WPRL 1973).
It has been shown that cascades with a separate lower
pool below every step have better aeration capacities than
those without these pools (Londong 1973, Ävery & Novak
1978)

The effect of flow rate on the increase in the dissolved
oxygen content has not been as well defined as that of the
height of fail, and some older papers (Gameson 1957, Holler
1971, Jarvis 1970) totally neqlect its influence. It has
been sugqested (Londonq 1973) that for every height of
fail there exists a range of flow rate that provides the
maximum increase. The biqger the height of fali the bigger
this”optimum’ flow rate. With laboratory scale measurements
i.e. for small heights of fali and small flow rates it has
been shown that increasing the flow rate is beneficial
to a certain value, after which the flow rate doesn’t have
any influence (Kaiper & Stegmann 1975, Älbrecht 1971)

The weir crest structure also affects the aeration process.
In several cases it has been shown that hydraulically inef—
ficient crest structures such as tooth—shaped crests etc.
may be beneficial for the air entrainment (Londong 1973,
Van der Kroon & Scharam 1969, Ävery & Novak 1978). It has
been suggested (Khudenko 1979) that this beneficial effect
is a resuit of jet contraction caused by these structrues.
As a resuit of this contraction a strong transverse circu—
lation of water in the jet occurs, which is beneficial
for the air entrainment. This circulaiton is strong at the
contracted section and gradually damped along the jet.
It has also been suggested that for crest structures at
which the jet “disturbance” is caused by deviating parts
of the jet from the main direction of fali, the resulting
longer travelling time in the atmosphere would be a reason
for the improved aeration capacity (Hutarew 1980) . The
longer travelling time would resuit in higger surface
rougliness of the jet and thus be beneficial for the air
entrainment process as is the case for plunging jets”.
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Experimentally it has been shown that the effect of crest
structures, which cause some kind of disturbance of the
flow, does depend on the flow rate used (Londong 1973,
Kayser & Stegmann 1975). The variation of their effect
with the height of fall has not been tested. This would
be on interestinq guestion, especially since the aforemen—
tioned gualitative explanations — even though given for
slightly different structures - may he considered to give
opposite suggestions in this respect.

Several studies have shown the water depht of the lower
pool to have a certain optimum value for a given flow
situation. Xncreasing the depth to this optimum value im
proves the aeration efficrensy whereas increasing it beyond
this value doesn’t affect the aeration efficiency. This
depth has been observed to correspond to the free penetra—
tion depth of the bubbles for the flow situation in guestion
(Jarvis 1970, WPRL 1973, Avery & Novak 1978).

In the case of a “plunging jet” it has been shown that this
penetration depth is, after a certain level of turbulence
or jet surface roughness is achieved, practically indepen—
dent of the heigh of fall and depends on the nozzle dia
meter and the velocity of the jet at the nozzle (Hutarew
1980, McKeogh & Enine 1981, Sucin & Smeqelshi 1976).

For a fuli scale overfall weir the “optimum depth” of the
lower pool or the bubble penetration depth is usually,
however, given as a function of the height of fail (Al
brecht 1969, WPRL 1973) or the kinetic energy of the jet
(Kayser & Stegmann 1975, Avery & Novak 1975). Any explana
tion for this, at least apparent, contradiciton hasn’t
been given.

It has also been suggested that allowing the jet to im
pinge directly to a downstream apron instead of a p001 of
adequate depth would he beneficial for the aeration
(Hogan et al. 1970, Ganeson 1957, Kobus & Markofsky 1978).
Opposite views have also been presented (Albrecht 1971,
Avery & Novak 1978), but any comparative measurements
haven’t been carried out.

Effect of temperature on aeration depends of the degree
of the prevailing turbulence level. For fully turbulent
flow, the influence of the temperature-dependent diffu
sion on the total oxygen transport coefficient (KL . A/V)
is insignificant, as compared to the influence of the
turbulence, that is independent of temperature. Thus the
tenperature correction coefficient 9 for KL . A/V should
he 9 = 1 and temperature affects the process only through
its influence on oxygen solubility (Cq) (Imhoff & Albrecht
1972). For free overfall weirs several values for 9 have
been used: 9 = 1 by Imhoff & Albrecht (1972), 9 = 1,016
by Holler (1971) and 9 = 1,018 by Novak (1980) and Gameson
(1958).
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Äccording to some studies (WPRL 1973, Gameson 1957, Hutarew
& Minor 1975) presence of impurities, surface active agents
salts etc. has a negative effect on weir aeration, Opposing
views have also been presented (Londong 1973, Albrecht 1969,
Ävery & Novak 1978) and it has been suggested that in a
fully turbulent flow situation, as it isoften the case in
a fuli scale weir, the effect of impurities would he
ins ignificant.

It has also been suggested (Avery & Novak 1978) that surface
active aqents could even have a positive effect on aeration
in a fully turbulent flow situation when the resistance
caused by them at the gas-liquid-jnterfac becornes insigni
ficant for the oxygen transfer process and the possible
decrease in bubble size accompanied with a corresponding
increase in the relative contact area (Ä/v) rnay have a
beneficial effect on the oxygen transfer (Ävery & Novak
1978, Londong 1973).

Earliest attempts for modelling the incrase in dissolved
oxygen content at free overfall weirs use ernpirical for—
mulae that relate the deficit ratio (r) to the height of
fail (h). Effect of water quality, weir type and tempera—
ture have in some of these rnodels been taken into account
through correctjon factors (Gameson 1957, Fameson et aL
1958, Jarvis 1970, Holler 1971, WPRL 1973) . Some researchers
give experimental formulae (Nakesone 1975, 1979) or diagrams
(Älbrecht 1969) that also take into account the effect of
flow rate. One of the weaknesses of these fully experimental
formuiae is that in them it is assupied that the effects
of variabies like temperature, flow rate, height of fali
water quality eta, are independent from each other (WPRL
1973)

The most recently published papers use dimensional analysis
for modelling the phenomenon. It has been both experimen—
tally and through dimensional consideratjons shown that
the aeratjon mechanism can he modelled with Froude and
Reynolds numbers (Avery & Novak 1975, 1978, Kobus 1973 a,
Kobus & Renner 1973, Markofsky & Kobus 1978). Both of these
numbers are significant as the flow rates are small (Avery
& Novak 1978, Markofsky & Kobus 1978) . Äs the geometrical
dimensions and the flow rates increase, the phenomenon can
he modelled through Froude number alone (Markofsky & Kobus
1978) . It has been suqgested (Kobus 1973 a) that the air
entrainment process itself can he fairly accurately modelled
solely as a function of Froude number, whereas the oxygen
transport capacity of the flow, which also affects the
ultimate increase in dissolved oxygen content, cannot
he modelled through Froude number alone.

The dependence of aeration on dimensionless numbers has been
examined e.q. by combining results from several studies into
one diagram that gives the deficit ratio as a function of
Froude and Reynolds numbers, With the aid of this diagram
the authors (Markofsky & Kobus 1978) have been able to
examine the interdependences of the effects of flow rate
and height of fali as well as the comparability of model
and prototype measurements.
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The use of dimensionless nuinbers has also teen criticized.
According to Khudenko (1978) the approach does not take
into account the velocity distritution inside the jet,
which, however, aiso has a significant effect on aeration
efficiency. For a given flow the velocity distribution is
primarily determined by the shape of the weir crest It has
also teen pointed out (Ervine et al, 1980) that the approach
doesn’t take into account the effect of the aerodynamic

forces on the let. It has teen however shown that in the
case of “plungninq jets these forces do hav an effect
on the resulting jet shape and surface rouqhness at the

point of impact and thus also on the arnount of air entrained.

Solely theoretically the aeration at free overfall weirs has

not teen examind. For p1unging jets the arnount of entrai
ned air has teen calculated ty assuming that part of the
air comes from within the undulations of the jet surface
and a part from the toundary layer surrounding the jet.
(Ervine et al. 1981, McKeoqh & Ervine 1980) . Because the
surface undulations of a circuiar jet falling freely in
atmosphere have proven to te of sinusoidal shape (Weber
1931, Ohnesorqe 1936, Baron 1971) the theoretical air rates
car te calculated and compared to the corresponding experi

mental results. This approach, even though not directly
applicatle for free overfall weirs, does offer an interes
ting point of view for describing the air entrainnent process.

6.2 OTHER WEIR STRUCTURES

Air entrainment at free overfall weirs is only one special
case of the soca11ed local free--surface aeration, that

takes place when a siscontinuity of free water surface,

accompanied ty a siqnificant difference jo flow veiocities,
occurs. Other examples of this phenomenon include different

types of hydraulic jumps, jets strikinq rigid surfaces and

Iiquid surfaces eto. (Renner 1974, Kotus & Renner 1973).

In rivers suot local aeration is provided also ty other

weir structures, suot as sluice gates and weirs with sloping

face (no free fail) . At both of these structures formation
of a hydraulic jumps is essential for the aeration (Kotus

& Renner 1974) Garneson 1957, Altrecht 1968) . A hydraulic

jump 15 formed whenever a supercritical flow tFr > 1) suddenly

changes to sutcritical flow (Fr <1) . The tigger the Froude

numter of the supercritical flow the more stable the hydrau

lic jump (RIL 141).

Several researchers have shown that amount of the air
entrained in the water at hydraulic jurnps is a function

of the Froude number of the supercritical flow as well.

Reviews of these studies have teen presented for example

ty Kotus & Renner (1973) and Renner (1974)
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Ät sluice gates the formation of a good hydraulic jump
depends also on the water depth of the lower pool, which,
if too high, can affect the discharge (RIL 141) Ät sluices
with fuil hydraulic jump the increases of the water dissol
ved oxygen content have shown to he comparabel to those
of free overfalls with sarne heiqht (Gameson 1957, Novak
1980), whereas at sluices with submerged discharge the
oxyqen increase may he negiigihle (Gameson 1957, Kobus
& Renner 1973).

In spite of the fact that several researchers have studied
the air entrainment at hydraulic jumps, the other factors
affecting the final increase in water dissolved oxygen
content at sluice gates, such as the oxygen transfer capa—
city of the flow and influence of chemical factors, have
not received rnuch attention. The few formulae developed
for modelling the entire aeration phenomenon include one
by Ävery & Novak (1978) which gives the deficit ratio as
a function of Froude and Reynolds numbers with a correction
factor for the water quality and one by Holler (1971)which
r as a function of the height of fali.

Ät weirs with sloping face, where the water nowhere falls
freely but falls rapidly down the siope, part of the avai
lable potential energy of the water is used to overcome
the friction. Thus their aeration capacity ±5 smaller than
that of free overfalls of same height (Älbrecht 1968)
Äccording to the measurements of Gameson (1957) the achie—
ved deficit ratios are about 40 % less than those of free
overfalls. The aeration efficiency of sloping weirs has
been improved (Hutarew & Minor 1975, Hutarew 1980) by
installing “jumps” at the face of the weir, that direct
the flow away from the face to let it impinge into the
lower p001 as a jet aerated from hoth sides.

6.3 HYDROELECTRIC POVERPLANTS

Ät hydroelectric powerplants air or oxygen can he intro
duced both into the penstock or into the draft tube of
the turhine. When the gas is introduced into the penstock
a blower is needed, whereas in the case of draft tubes
the negative gage pressure often is low enough so that
only through ventilation to atmosphere a natural aspiration
flow of air from atmosphere to turbine is created, In such
cases no external energy source is needed.

In practice the aspiration flow inte the draft tube is
arranged by drilling small holes arround the draft tube
circumfere at a location immediately after the turbine.
These holes are connected to the atmosphere through a
tube (Wagner 1958, Hollweg & Thron 1977b). Ät this narrow
est point of the draft tube the negative gage pressure and
thus also the createdaspiration flow are biggest. The
magnitude of the negative gage pressure is dependent on
the head loss between the turhine and tailwater elevation
and on the flow velocity of water in the low pressure region.
In cases when the pressure is not low enough special def—
lector piates can by installed in the draft tube to create
low pressure wake regions and thus increase the aspiration
flow (Raney 1977, Raney & Arnold 1973).
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The ultimate inorease in water dissQlvedoxygen content
depends both on the created aspiration flQw and on the
utilizatson efficiency of the oxygen of the air bubbles
in the draft tube. For the latter increasing the flow
rate has shown to he advantageous (Wagner 1958, Raney &
Arnold 1973). Raney & Arnold (1973) explain this being
coused by the related higher turbulence level int the
draft tube, which both causes a more rapid renewal of
gas-liquid—intef05 and a smaller bubble size.

As the gas is introduced into the penstock before the turbine
either air or pure ozygen can he used. The basic idea 0!
the method is to utilize both the high level of turbulenoe
caused by the turbine and the improved solubility 0! ozygen
coused by the high pressure.

The gas can be introduced either ilmnediately before the
turbine (Imhoff 1968, Imhoff 1980, Amberg & Wise 1973)
or closer to the intake (Eckoldt 1966a) or even into the
upper pool before the intake (Hollweg & Thron 1977b, Ruane
& Vigander 1973, Ruane et al. 1977). If the gas is intro—
duced inmiediately before the turbine most of the gas goes
through the turbine, whereas in the two other situations
part 0! the gas bubbles can escape before going through
the turbine (Eckoldt 1966a, Ruane et al. 1977, Ruane &
Vigander 1973). The amount of escaping gas bubbles depends
on the water and gas flow rates. As the gas flow rate is
slow the bubbles rise slowly. With increasing gas flow
rate the rising bubble swarm creates a velocity field 0!
water which is directed upward and makes the bubbles rise
faster than bubbles of same size rising individually. Thus
the probabiility of escaping incrases with increasing gas
flow rate (Kobus 1973a, Vigander & Ruane 1975). The bigqer
water flow rate and the accompanied bigger horisontaj flow
component makes the bubbles rise slower thus taking more
bubbles into the turbine (Ruane & Vigander 1973, Vigander
& Ruane 1975, Hollweg & Thron 1976).

Relatively few studies have been carried out on the aeration
of hydroe1ectr powerplants. The applied water and gas
flow rates turbine structures as well as the factors affec—
ting the ohemical phase 0! oxygen transfer such as temere—
ture and initial oxygen deficit have varied greatly. This
makes the comparison of the results difficult and the re—
ported values can thus he examined only as examples.

When the natural aspirauon flow into draft tube has been
used the achieved increases in DO have usually been of the
order of 1 mg/1 (Wiley & Lueck 1960, Wiley et al. 1962,
Raney & Arnold 1973, Hollweg & Thron 1977b). With the
aid 0! deflector plates somewhat higher increases have
been measured (Raney 1977). When blowers have been used
to introduce the air into the penstock the measured increa—
ses in DO have also been in the neighbourhoo of 1 mg/1
(Eckoldt 1966a) or more (Imhoff 1968). As pure oxygen is
used considerably higher increases can he achieved (Iz—
hoff 1980).
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The air flow introduced inte the turbine causes a correpon—
dinq decrease in the water flow rate that passes the tur
bine, thus decreasinq the power output of the turbine.
The ‘unused water is, however, stored in the upper p001

for later use and the actual power losses are thus smaller
than the measured ones. The measured (or apparent) power
losses have been 6,5 % or less (Hollweg & Thron 1977b,
Wiley et al. 1962). The actual power losses have been
estimated to be from 1/3 (Wiley — Lueck 1962) to 2/3
(Imhoff 1968) of the measured losses or under favourable
conditions even 0 % (Raney 1977, Quigley et al. 1979)

Äccording to the used foreign research reports aeration
at hydroelectric power plants has only been applied to
vertical or unclined type turbines, Lasko (1981) has
carried out some experiments with vertical type turhines
also.



136

KIRJALL ISUUS LUETTELO

Albrecht, D. 1968. BelUftung des Ruhrwassers am Wehr Spillen
burg. Die Wasserwirtschaft 58, 11: 317-321.

Albrecht, D. 1969. Schätzung der Sauerstoffzufuhr durch
Wehre und Kaskaden. Die Wasserwirtschaft 11: 321-323.

Albrecht, D. 1971. Beluftungsversuche mit freiabstUrzendem
Wasser. Gwf-Wasser/abwasser 112, 1:29-32.

Amberg, H.R. & Wise, D.W. 1973. Stream reaeration with
tonnage oxygen. Speece, R.E. & Malina, J.F.Jr. (ed.)
Applications of commercial oxygen to water and waste
water systems. Proceedings of Water Resources Symposium
No. 6, University of Texas, Austin 1973. P. 311—320.

Anon. 1969. Artificial reaeration of receiving waters. Tufts
Univ., Medford Mass. National Council of the Paper
Industry for Air and Stream improveinent, Tech.Bul.
No 229. Lähde Hogan et al. 1970:.

Arndt, R.E.A. & Ippen, A.T. 1970. Turbulence measurements
in liquids using an improved total pressure probe.
J. Hydr. Res. 2: 131-158. Lähde Ervine et al. 1980.

ATW, Arbeitsblatt Alf 161. 1971. Die kønstliche Beløftung
von oberflächengewässern ZfGW-Verlag GmbH, Prankfurt,
Germany. Lähde Markofsky ja Kobus 1978.

Avery, 5. & Novak, P. 1975. Oxygen uptake in hydraulic
jumps and at overfalls. Proceedings of the l6th
Congress IMIR, Sao Paolo 1975. Paper C38, P. 329-337.

Avery, S.T. & Novak, P. 1978. Oxygen transfer at hydraulic
structures. J.Hydr. Div. Proc. of ASCE 104, 11: 1521-
1540.

Baron, T. 1971. University of Illinois Technical Report
4 (prepared under contract N-6-ORI-71, Task Order
No. XI, ONR Navy Dept.) Lähde Ervine et al 1981.

Barrett, J.M.,Gameson, A.L. & Ogden, C.G. 1960. Aeration
studies at four weir systems. Wat. Wat. Eng. Sept:
407- Lähde Londong 1973.

Bennett, J.P. & Rathbun, R.E. 1972. Reaeration in open
channel flow. 75 p. U.S. Govt. Printing Office,
Washington, D.C. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 737.

Burley, G.H. 1978. The effect of jet shape on oxygen
transfer at free overfall rectangular weirs and the
protoype study of oxygen transfer at hydraulic jumps.
M.Sc. Thesis, University on Newcastle upon Tyne.
Lähde Novak 1980.



137

Churchill, M.A. 1961. Effect of water temperature on stream
reaeration. 31. Progress Report, Committee on Sanitary
Engineering Research. J. Sanit. Eng. Div. Proc. of
ASCE 87, 6: 59—71.

Churchull, M.Ä., Elmore, H.L. & Buckingham. R.A, 1962.
The prediction of stream reaeration rates. J. Sanit.
Eng. Div. Proc. of ÄSCE 88, 4: 1-46.

Daily, J.W. & Harleman, D.R.P. 1966. Fluid Dynamics. P.
141-151, 167, 297. Äddison-Wesley. Reading, Hass.

Eckoldt, M, 1962. Die kEnstliche BeHiftung der F1tsse.
Deutsche Gewässerkundliche Mitteilungen 6, 1: 1-6.

Eckoldt, M. 1966a. Erprobung des Verfahrens zur kiinstlichen
F1usswasserbe1Lftung nach R. von Wolff am Saarkraft
werk Mettlacli. gwf-Wasser—Pbwasser 197, 36: 1934—1035.

Eckoldt, M. 1966b. Die ktinstliche Plusswasserbelliftung
nach R. von Wolff. Sonderdruck aus Deutsche Gerwässer
kundliche Mitteilungen 10, 1: 1—11.

Eriksson, E. 1981. Hvdrochemistry, chemical processes in
the water cyde. P. 18-19. Unesco, Paris.

Ervine, D.A.,McKeogh, E. & Elsawy, E.M. 1980. Effect of
turbulence intensity on the rate of air entrainment
by plunging water jets. Proc. Instn. Civ. Engrs.
Part 2. 69, June: 425-445.

Frank, H, & Schmidt, K. 1966. Beltiftungselemente hei der
Langsamsandfiltration zur kEnstl ichen Grundwasser
anreicherung. Veröffentligungen der hydrol. Forschungs
abteilund der Dortmunder Stadtwerke, 9: 153- Lähde
Londong 1973.

Gameson, A.L.H. 1957. Weirs and the aeration of rivers. J.
Instn. Wat. Engrs. 11: 477—490.

Gameson, A.L.H., Truesdale, G.A. & Varlev, R.A. 1956. Some
factors affecting the aeration of flowing water. Wat.
Sanit. Eng. 6: 52. Lähde Bennett ja Rathhun 1972

Gameson, A.L,H., Vandyke, K.G. & Ogden, C.C. 1958. The
effect of teinperature on aeration at weirs 62, November:
489—492.

Habermann, W.L. •& Morton, R.K. 1954. An cxperimental study
of bubbles moving in liquids. Proc. of SCE 80: 379-
427. Lähde Kobus 1973a.



138

Haindi, 1. 1971. Transfer of air by the ring jump of water.
Proceedings of the l4th Congress IÄHR, Paris 1971.
Paper A 44. Lähde Renner 1974.

Hemond, H. 1981. Limnology and wetland ecology. Notes.
Massachuseths Institute of Technology, Cambridge Mass.

Hogan, W.T., Everett Reed, F. & Starbird, A.W. 1970.
Optimum mechanical aeration systems fos rivers and
ponds. P. 49-62, 75. EPA Water Pollution Research
series 16080 DOO 7/70.

Holler, A.G. 1971. The mechanism describing oxygen transfer
from the atmosphere to discharge through hydraulic
structures. Proceedings of the l4th Congress IAHR.
Paper A 45. P. 373-382.

Hollweg, U. & Thron, H.D. 1976. Untersuchungen Uber die
technischen Möglichkeiten der Gewässerbeløftung.
Teilbericht 1. Versuche zur Erhöhung des Sauerstoff
gehaltes der Mosel mit Sauerstoffgas am Wasserkraft
werk Neef. 30 s. Bundesanstalt fUr Gewässerkunde,
Koblenz.

Hollweg, U. & Thron, H.D. 1977a. Untersuchungen Uber die
Auswirkungen der physikalischen BelUftung auf den
Sauerstoffhaushalt der Saar. 1. Bericht. 23 s. Bundes
anstalt fflr Gewässerkunde, Koblenz.

Hollweg,U. & Thron, H.D. 1977b. Untersuchungen Uber die
technischen Möglichkeiten der Gewässerbeløftung.
Teilbericht II. Sauerstoffanreicherung der Regnitz
ain Wasserkraftwerk Hausen mit drei unterschiedlichen
Verfahren. 27 s. Bundesanstalt fUr Gewässerkunde,
Koblenz.

Hoiste, D. Messungen des Sauerstoffeintrags far eine
Belebtschlammanlage mk Kaskaden (unveröffentlicht)
Lähde Londong 1973.

Horeni, P. 1956. Disintegration of a free jet of water in
air. Praha-Podbaba. Vyzkumny Ustav Vodohospodarsky
Prace a Studie, Sesit 93. Lähde Avery ja Novak 1978.

Hutarew, A. 1978. Itt%lichkeiten zur Verbesserung des Sauer
stoffeintrags an Absturzbauwerken. Wasserwirtschaft
68, 3: 76—79.

Hutarew, A. 1980. Sauerstoffeintrag an einem Wehr im Modeli
und Natur. Hanisch, f1.H. & Kobus, II. (cd.) Schriftcn
reihe des DVWK, Heft 49: Natur- und Modelimessungen
zum kanstlichen Sauerstoffeintag in FiUsse. Hamburg
und Berlin. 5. 105-116.

Hutarew, A. & Minor, II.E. 1975. Oxygen uptake of a free
overfalling water nappe. Proccedings oF the l6th
Congrcss IAHR, Sao Paolo 1975. Paper C 39. s. 338-345.



139

Hörler, A. 1964. Beitrag zur Steiggeschwindigkeit und zum
Steigwiderstand von Luftblasen in reinem Wasser. gwf
Wasser—Abwasser 105, 28: 764—765.

Imhoff, K.R. 1968. Sauerstoffhaushalt und känstliche Wieder
beHiftung im Bereich des aldeneysees und der unteren
Ruhr. gwf-Wasser-Abwasser 109, 34: 936-941.

Imhoff, K.R. & Älbrecht, D. 1972a. Influence of temperature
and turbulence on the oxygen transfer in water. Ad
vances in Water Pollution Research, Proceedings of
the 6th International Conference, Jerusalem 1972.
P. 23-33.

Imhoff, K.R. & Albrecht, D. 1972b. Zum Einfluss von Tempe
ratur und Turbulenz auf den Sauerstoffeintrag in
Wasser. gwf—wasser/abwasser 113, 6: 264—268.

Imhoff, K.R. & Albrecht, D. 1972c.Reply to the discussion
by Krenkel and Novotny. Advances in Water Pollution
Research, Proceedings of the 6th International Confe
rence, Jerusalem 1972. P. 39.

Imhoff, K.R. & Albrecht, D. 1978. Instream aeration in
the RuhrRiver. Prog. Wat. Tech. 10, 3/4: 277-288.

Imhoff, K.R. 1980. Erfahrungen mit dem Einsatz von BeHift
ungsanlagen. I{anisch, H.H. & Kobus H. (cd.) Schriften
reihe des DVWK, Heft 49: Natur- und Modellmessungen
zum kiJnstlichen Sauerstoffeintrag in FHisse. Hamburg
und Berlin. S. 23-42.

Ippen, A.T., Campbell, L.G. & Carver, C.D. 1952. The
determination of oxygen absorption in aeration processes.
Cambridge Mass. MIT Hydrodynamics Lab. Tech. Rept. 7.
Lähde Hogan et al. 1970.

Isaacs, W.P. & Gaudy, A.P. 196$, Ätmospheric oxygenation
in a simulated stream. J. Sanit, Eng. Div. Proc. of
ASCE 94, 2: 319—344.

Jarvis, P.J, 1970. Ä study lii the mechanics of aeration at
weirs. MSc thesis. University of Newcastle-upon-Tyne.
Lähde Water Pollution Research Lah. 1970.

Kalbskopf, K.H. 1966. Strömungsverhältnisse und Sauerstoff
eintragung bci Einsatz von OberflchenbeHiftern.Vom
Wasser, Band 33. Lähde Albrecht 1971.

Kalinske, A.A. & Robcrtson, J.M. 1943. Closed conduit
flow. Transactions ÄSCE 108: 1435-1117.



140

Kayser, R. & Stegmann, R. 1975. Sauerstoffeintrag an Wehren
mit geringen Beaufschlagungen. Wasser und Boden 2:
21—24.

Keller, R.J. 1972. Pield measurement of self-aerated high
speed open channel flow. Oiristdurch, New Zealand.
Ph.D. Thesis, University of Canterbury. Lähde Kobus
1973a.

IGiudenko, B.M. 1979. Discussion: Oxygen transfer at hydrau
lic structures by Ävery, S.T. & Novak, P..J. Hydr.
Div. Proc. of ASCE 105, 9: 1213-1216.

Kobus, H.B. 1973a. The motion of bubbles in liquids. Rao,
N.S.L. & Kobus, H.E. (cd.) Water and Wastewater
Current Research and Practice 10: Characteristic of
self-aerated free-surface flows. Berlin. . .Mønchen.
S. 47—66.

Kobus, H. 1973b. Bemessungsgrundlagen und Anwendung ftIr
Luftschleier im Wasserbau. S. 21-29, 35-45. Wasser
und Abwasser in Forschung und Praxis 7.

Kobus, H.E. 1980. Zur Problematik der Erfassung des KUnst
lichen Sauerstoffeintrags. Hanisch, H.H. & Kobus,
H. (cd.) Schriftenreihe des DVWK, Heft 49: Natur- und
Modeilmessungen zum kanstlichen Sauerstoffeintrag
in FlUsse. Hamburg und Berlin. 5. 3-10.

Kobus, H.E. & Renner, J. 1973. Local aeration characteris
tics. Rao, N.S.L. & Kobus, H.E. (ed.) Water and Waste—
water Current Research and Practice 10: Characteris
tics of self-aerated free-surface flows. Berlin...
Mflnchen. 5. 163-188.

Kraatz, W. 1970. Durchfluss- und Ausflussvorgang bei
Regelorganen, insbesondere bei Ringkolbenschiebern.
Wissensch. Zeitschrift T.U. Dresden 19, 2. Lähde
Renner 1974.

Krenkel, P.Ä. 8 Novotny, V. 1972. Discussion: Influence
of temperature and turbulence on the oxygen transfer
in water by Imhoff, K.R. & Älbrecht, D. Advances in
Water Pollution Research, Proccedings of the 6th
International Conference, Jerusalem 1972. P. 35-38.

Krenkel, P.Ä. & Novotny, V. 1980. Water Quality Management.
P. 384-399. Academic Press, New York...San Francisco.

Krenkel, Ä.M. & Orlob, G.T. 1963. Turbulent diffusion and
reaeration coefficient. Transactions ASCB 128, 3:
293—323.



141

Kroon, van der, G.T.M. & Schram, A.H. 1969. Weir aeration
- Part 1: Singe free fali. H20 (2) 22: 528-537.
Lähde Avery ja Novak 1978.

Landine, R.C. 1971. A note on the solubility of oxygen in
water. Wat. Sew. Works 1971: 242-244.

Lakso, B. 1981. Kalajoen veden happipitoisuudon lisääminen.
76 s. Helsinki. Vesihallituksen monistesarja 1921 :67.

Lin, T.J. & Donnelly, H.G. 1966. Gas bubble entrainment
by plunging laminar liquid jets. A.I. Cli. E. Journal
12, 3: 563—571.

Londong, D. 1968. PlusswasserbelUftung an der Lippe.
Gewässerschutz-Wasser-Abwasser 1: 105-119. Lähde
Albrecht 1969.

Londong, D. 1973. Uber den Sauerstoffeintrag an freien
Uberfällen. 123 s. Bmschergenossenschaft und Lippe
verband, Essen.

Mcleogh, B.J. & Ervine, D.A. 1981. Air entrainment rate
and diffusion pattern of plunging liquid jets. Chem.
Bng. Sci. 36, 7: 1161—1172.

Maier, C.G. 1927. The ferric sulfate sulfuric acid process.
U.S. Commerce Dept., Washington D.C. Bul. Bu. of
Mines No 260. Lähde Hogan et al. 1970.

Mancy, K.H. & Okun, D.A. 1965. The effects of surface active
agents on aeration. Journal WPCP 37, 2: 212-227.

Mann, H. 1971. Die Biologische Bodeutung der Oberflächen
spanmmg von Gewässorn. Wasser-Abwasser-Porschung 5:
151. Lähde Londong 1973.

Manzak, H. 1964. Verbesserung der Sauerstoffverhaltnisse
eines Gobirgsbaches mittels Sohlonabstaffelung.
Osterreichischo Wasserwirtschaft 16, 9/10: 211-216.

Markofsky, M. 1980. PlusswasserbolUftung mit Druckluft
und Sauerstoff. Hanisch, H.H. & Kobus, H. (ed.)
Schriftenreihc des DVWK, Hoft 49: Natur- und Modell
messungen zum kanstlichcn Sauerstoffeintrag in Plttsse.
Hamburg und Berlin. 8. 43-59.

Markofsky, M. & Kobus, H. 1978. Unifiod presentation of
weir-aoration data. J.Hydr.Div. Proc. of ASCE 104,
4: 562—568.



142

Metzger, J. 19620 Surface effects in gas absorbtion.
Environ. Sci, Tech. 2, 10: 784-786, Lähde Bennett ja
Rathbun 1972.

Nakasone, H. 1979. Discussion: Oxygen transfer at hydrauiic
structures by Avery, S.T. & Novak, P. .J. Hydr. Div.
Proc. of ASCE 105, 9: 1211-1213.

Novak, P. 1980. Luftaufnah!ne und Sauerstoffeintrag an
Wehren und Verschllissen. Hanisch, H.H. & Kobus, FI.
ted.) Schriftenreihe des DVWK, Heft 49: Natur- und
Modeilmessungen zurn kDnstlichen Sauerstoffeintrag in
Fitisse. Hamburg und Berlin. S. 73-90.

Ohnesorge, W. von Z. 1936. Angew. Math. Mech. 16. Lähde
Ervine et al. 1981.

Pasveer, Ä, 1955. Untersuchungen iiber das Belebtschlamm
verfahren fFIr die Reinigung von Abwasser, Gesundheits
Ingeneur 76, 21/22: 332-340.

Peebies, F.N. & Garber, H,J, 1953. Studies on the motion
of gas bubbles in liquids. Chem. Eng. Prog. 49, 2:
88—97.

Perry, R.H. & Chilton, C0H. Chemical Engineers Handbook,
Pifth Edition. P. 3—45, 3—98, 14—3. McGraw—Hill,
Ne’T York.. .Toronto. (Juikaisuvuosi tuntematon).

Psenicnik, M. 1963. Die Anwendung des Hebers im Wasserbau
und seine Weiterentwickiung. Dissertation, T.H.
Karlsruhe. Lähde Kohus 1973a ja Renner 1974.

Pöpel, H.J. 1976. Äeration and gas transfer. 169 p. Delft
University of Technology, herdruk maart 1976.

Quigley, J0T. & Boyle, W0C0 1976. NodeIling of vented
hydroturbine reaeration. Journal WPCf 48, 2: 357-
366.

Quigley, J.T., Villemonte,J.R0 & Boyle, W,C. 1979. Vented
hydroturbine aeration and power forgone. Proceedings
of the Symposium on Reaeration Research, Hydr. Div,
of ASCE, Gatlinhurg, Tenn. 1975.

Ralaratnam, N. 1962. An experimental study of air entrain
ment characteristics of the hydraulic jump. Jour.
Instn. Engineers of India 42, 7. Lähde Renner 1974.

Raney, D.C. 1977. Turhine aspiration for oxygen supp1e
mentation. J. Env. Eng. Div. Proc. of ASCE 103, 2:
341-352.



143

Raney, D. C. & Arnold T.G. 1973 Dlssolved oxygen improye.

ment by hydroelectric turbine aspiration J. Pow. Div.

Proc. of ASCE 99, 1: 139-153

Renner, J. 1973. Lufteinmischung beim Aufpraii eines ebenen

Wasserstrah_s auf eine Wand. Dissertation Universi..

tät Karlsrl_he Lähde Renner 1974

Resch, P.j & Leutheusser H.J. l97 Le ressaut hydra..

lique; Measures de turbulence dans la region dipjia..

1973
sique. La Houille Blanche No. 4. Lähde Kobus ja Renner

RIL 124, 198. Vesihu0jo 5. 45-4 Suomen Rakennusinsi

nöörien liitt,, Helsinki

RIL 141, 1922. Yleinen vesitekniikka Luku 2: Hydrauliikka

Suomen Rakennusinsinöö. liitto, Helsinki.

Rouse, R. (ed.) 195g Advanced Mechanics of Pluids. P.
1-22. John fley & Sons. Inc, New York.

Rouse, 11. 1961. Pluid mechanjcs for hydrauljc engin5

2. ed. P. 1-34 Dover Publjcations Inc., New York.

Ruane, R.J. & Vigan S.y. 1973 OXygena0 of turbine

discharges from Fort Patrick Henry dam. Speece, R.B.
& Malina, J.P. (ed.) Applications of colnmercial oxygen

to water and wastewater 5Ystems Proceedings of Nater

Resources Symposi No. 6. University of Texas, Aus
tin, 1973 P. 291—310.

Ruane, R.J., Vigan 5. & Nicholas, W.R. 1977. Aeration

of hydro relees at Fort Patrick Henry dam. J.Hydr.
Div. Proc. of ASCEpj3 10: 1135145

Sastry, P.. 1962. Die Enerieumwan_g
in senkrechten

Pallschächte Dissertation T.U. Dresden. Lähde
Lobus 1973a ja Renner 1974

Schröder, R. 1963. Die turbulente Strömung im freien

Wechselsprung Nitteiii_ng Ifl5titut fOr wasserbau und

Wasserwirtschaft T.u. Berlin Reft 59. Lähde Kobus

ja Renner 1973

Suciu, G.D. & Smegel 0. 1976. Chem.Eg 31: 1217.

Lähde Mcleogh ja Ervine 1981.

Tobbutt, T.H.Y. 1972. Some studies on roaeration in
cascades Wat.Re5 6: 297-3o4

/
1



144

Tebbutt, T.H.Y., Essery, I.T.S. & Rasaratnam, S.K. 1977.
Reaeration performance of stepped cascades. J.Instn.
Wat.Bngrs. and Scientists 31, 4: 285—297.

flron, H.D., Hollweg, U. & Hanisch, H.H. 1981. Untersuchun

gen Uber die technischen Möglichkeiten der Gewässer
belUftung, Abschlussbericht. 45 s. Bundesanstalt fUr
Gewässerkunde, Koblenz.

Tomotika, S. 1935. Proc.R.Soc., Ser. A 870 130: 322. Lähde
Ervine et al 1921.

Wagner, H. 1958. Versuche mit der kUnstlichen Plusswasser
belUftung. Sonderdruck aus Deutsche Gewässerkundliche

Mitteilungen 2, 4: 73—79.

Water Pollution Research Laboratory 1973. Aeration at
Weirs. Notes on Water Pollution No. 61, June 1973.

Weber, C.Z. 1931. Angew. Math. Mech. 11: 136. Lähde Ervine
et al. 1981.

Wegener, P.P. & Parlange, J.Y. 1973. Spherical cap bubbles.

Ann. Rev. Fluid Mech. 1973, 5: 79—100.

Vigander, 5. & Ruane, R.J. 1975. Oxygenation system deve

lopment for turbine discharge aeration. Proceedings
of the l6th Congress IAHR,Sao Paolo 1975. Paper C40,
P. 346—355.

Wiley, A.J. & Lueck, B.P. 1960. Turbine aeration and other

methods for re-aerating streams. Tappi 43, 3:241-247.

Wiley, A.J., Lueck, B.P., Scott, R.H. & Wisniewski, T.P.
1962. Commercial scale stream reaeration. Journal
WPCF 34, 4: 401-410.

Wilson, G.T. & MacLeod, N. 1974. A critical apparaisal of

empirical equations and modeis for the prediction of

the coeffiecient of reaeration of deoxygenäted water.

Wat.Res. ! 6: 341—366.

Wisner, P. 1965. Sur de role du critere de Proude dans
l’etude de l’entrainement de l’air par les courants
a grande vitesse. Proceedings of the llth Congress
IAHR, Leningrad 1965. Paper 1.15.

Wunderlich, W. 1961. Beitrag zur BelUftung des Abflusses

in Tiefauslässen. Dissertation, T.H. Karlsruhe.
Lähde Kobus 1973a ja Renner 1974.


