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NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE
UNIVERSITET, INSTITUTT FOR VASSBYGGING

Faglige kontakter under eksamen:

For oppgave 1 og 2: Geir Moe, Tel. 7359 4627
For oppgave 3 og 4: Nils R. Olsen, Tel. 7359 4773

EKSAMEN I EMNE SIB 5025 HYDROMEKANIKK

Torsdag 21. desember 2000
Tid: kl. 09.00-13.00

Hjelpemidler: B3 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av
NTNU, tillatt.
Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Sensuren faller uke 3.
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Vann pumpes fra en innsjø opp til et vannbasseng. Høydeforskjellen mellom innsjøen og vanns-
peilet i vannbassenget er 40 meter. Vannbassenget ligger 1 km fra innsjøen, og lengden av 
vannledningen er også 1 km. Vannledningen ligger på en helt rett linje mellom innsjøen og bas-
senget. Diameteren på røret er 20 cm, og det har sirkulært tverrsnitt. Pumpens virkningsgrad er 
0.9, og ønsket vannføring er 50 l/s. Temperaturen er 10 grader, og innsjøen ligger 500 meter 
over havet. Ruheten på røret er 0.2 mm. Rørets ende i innsjøen ligger 5 meter under vannover-
flaten, og rørets andre ende i bassenget ligger 3 meter under vannspeilet i bassenget.

a) Er det turbulent eller laminær strømning i røret?

b) Hva er nødvendig effekt på pumpen?

c) En ønsker å plassere pumpen nærmest mulig vanntårnet. Hvor nærme kan dette være?

Innsjø

        

Basseng
40 meter

         1 km

Figuren er ikke
i skala. Data er 
gitt i teksten

  Pumpe 5 m

3 m
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            Tverrsnitt:

En kulvert (stort rør som leder bekker) blir lagt under en vei. Tverrsnitt og lengdesnitt er vist i 
figuren over. Tverrsnittsgeometrien er symmetrisk om både vertikal og horisontal akse. Alle 
vinklene inne i tverrsnittet er like store. Omtrentlig beliggenhet av vannlinjen er også skissert i 
lengdesnittet. Kulverten er satt sammen av to rette deler. Helningen på kulvertdel 1 er 1:17.7, 
og kulvertdel 2 er horisontal. Kulverten er laget av betong, med M=75. Anta normalstrømning 
(frispeil) i del 1. Vanndybden i punkt A, ved utløpet i friluft, er 60 cm. 

a) Hva er vannføringen?

b) Hva blir vanndybden i kulvertdel 1?

c) Hva blir maksimalt trykk fra vannet på taket (punkt B) i kulvertdel 2?

Vegfylling
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Løsning oppgave 3:

a) Beregner vannhastigheten fra kontinuitetsligningen, da vannføring og diameter av røret er 
gitt. Vannhastigheten er 1.592 m/s. Beregner deretter Reynolds tall = 244 000. Får at dette er 
over 2000, og strømningen er turbulent.

b) Beregner alle falltapene, inkludert friksjonstap (13.56 m), utløpstap (0.13 m) og innløpstap 
(0.065 m). Energihøyden blir lik falltapet + 40 meter = 53.66 m. Effekten beregnes fra P=rho * 
g* Energihøyde * Vannføring / virkningsgrad = 29.2 kW

c) Pumpa kan ikke ligge så høyt at det blir kavitasjon. Fordampningstrykket er gitt fra tabell bak 
i boka (1230 Pa), der denne er gitt som funksjon av temperatur. Overtrykket i atmosfæren er gitt 
fra tabell som funksjon av høyde over havet (95.43 kPa). Dette gir at kavitasjon vil oppstå når 
det blir 9.56 m undertrykk. Tegner opp trykklinja, og ser når den ligger 9.56 m under ledningen. 
Friksjonshelningen er lik hf/L = 13.55 m / 1000 m = 0.01356. Rørets stigning er på (40 m + 5m 
- 3 m) / 1000 m = 0.042. Trykket ved utløpet av innsjøen er lik 5 m - hastighetshøyden - innløp-
stapet = 5 m - 0.13 m - 0.065 m = 4.805 m. Etter tegningen av trykklinja, danner vi en trekant, 
der vinkelen er like helningen + friksjonsvinkelen = 0.042 + 0.01356 = 0.05556. Høyden i 
trekanten blir summen av trykket ved innløpet og undertrykket = 4.805 m + 9.56 m = 14.365 m. 
Lengden av trekanten blir: 14.365 m / 0.05556 m = 258.5 m. Avstanden fra bassenget/vanntår-
net blir 1000 m - 258.5 m = 741 m. 

Løsning oppgave 4:

a) Vannføringen finnes ved at det antaes kritisk strømning i A, der vanndybden er gitt som 0.6 
m. Da er Froude-tallet for irregulært tverrsnitt lik 1. Arealet er 0.6*1-0.09=0.51. Bredden er 1 
meter. Dette gir vannhastigheten: som U=sqrt(9.81*0.51/1) = 2.23 m/s. Kontinuitetsligningen 
gir vannføringen: 1.14 kubikk/s

b) Dybden finnes fra Manning’s formel. Får et stygt uttrykk for A og P, og må først bestemme 
om vannspeilet ligger over eller under knekken på dybde y=30 cm. Regner da ut vannhastighet 
for y=30 cm, og finner at dette gir riktig svar. Dvs. U*A=Q=1.14 kubikk/s 

c) Kraften på taket finnes fra impulssatsen. Denne inneholder fire ledd: impuls venstre side 
(6190 N), impuls høyre side (1580 N), vanntrykk venstre side (265 N) og hydrostatisk del av 
vanntrykket på høyre side (4022 N). Hydrostatisk komponent er kraften som ville vært hvis det 
var null trykk i taket på høyre side av vannstansspranget. Trykket her er rho*g*h, der h er halve 
høyden av kulverten: 0.5  meter. 

Alle disse er kjent, da vanndybder og vannhastigheter er kjent. Når en regner ut kreftene fra 
høyre og venstre side av kontrollvolumet, får en ikke balanse. Avviket er lik kraften fra over-
trykket. Kraften/arealet (318 N / 0.82 m2) gir trykket på taket:  388 N/m2


