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10.0 HELSTU SKAMMSTAFANIR OG TÁKN 
 
di  Innra þvermál rörs 

du  Ytra þvermál rörs 

dn, DN  Nafnmál rörs í mm, sjá nánar í grein 10.4.1 

Ø  Þvermál rörs 

pn eða PN Þrýstingsþol í börum 

Hk  Hæðarkóti 

Hkt  Hæðarkóti töppunarstaðar 

Hkv  Vatnsþrýstingskóti 

m.vs.  Vatnsþrýstingur í m 

klst.  Klukkustund 

l  Lítri 

sek.  Sekúnda 

slhr.  Sólarhringur 

(5)  Tilvísun í heimild nr. 5 - Heimildaskráin er í grein 10.8 

fS Sveiflustuðull til að reikna út mestu notkun á sekúndu út frá 
meðalnotkun viðkomandi sólarhrings 

q Vatnsnotkun eða rennsli, oftast í l/sek. 

qN Grunngildi vatnsrennslis samkvæmt ÍST 67 

qnotk Vatnsnotkun 

qleki Rennsli út úr leiðslu vegna leka 

qeldv. Vatnsnotkun til eldvarna 

v Rennslishraði í m/sek. 

ζ Staktapsstuðull 

g Þyngdarhröðun á jörð = 9,81 m/sek² 

PEH Þungt polyethylen plastefni 

PVC Polyvinylklóríð plastefni 

GRP Glertrefjastyrkt plastefni (oft polyester) 
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10.1 INNGANGUR 
 
Við samningu eftirfarandi lýsingar á dreifikerfum vatnsveitna hefur höfundi oft verið 
íslensks orðs vant, enda flestar heimildir á erlendum málum.  Hefur þá verið gott að 
leita í smiðju Orðanefndar byggingarverkfræðinga, t.d. með orðin flangi (flangs), 
hólkrör (múffurör), nafnmál (nominal diameter), varandi (duration) og járnsteypa 
(pottur), en í öðrum tilvikum hefur verið nauðsynlegt að búa til ný orð til að sleppa við 
að nota þau útlensku t.d. seigjárnsteypa (ductile iron).  Vonandi valda þessi nýyrði ekki 
erfiðleikum við lestur eftirfarandi greinargerðar. 

Hlutverk dreifikerfa er að flytja vatn frá aðveituæð að heimtaugum eða brunahönum og 
er yfirleitt farið fram á að vissum gæðakröfum sé fylgt við þetta verkefni, m.a. 
eftirfarandi: 

a. Að gæði vatnsins að því varðar hitastig, bragð, lykt, mengandi efni og 
gerlainnihald breytist ekki í leiðslukerfinu. 

b. Að notendur fái yfirleitt nægilega mikið vatn með hæfilegum þrýstingi. 

c. Að tímabil án vatnsaðfærslu séu í algjöru lágmarki. 

d. Að kostnaður við rekstur dreifikerfisins sé í lágmarki. 

Margt getur komið í veg fyrir að þessum kröfum sé fullnægt, t.d. er ekki óalgengt að 
aðskotahlutir finnist í leiðslukerfum af því að þess hefur ekki verið gætt að loka 
leiðsluendum tryggilega við vinnulok hvers dags og jafnframt hefur útskolun 
leiðslunnar í verklok verið sleppt. 

Í flestum stöðlum og leiðbeiningarritum um gerð vatnsleiðslukerfa er ekki aðeins farið 
fram á útskolun leiðsluhluta í verklok, heldur einnig sótthreinsun hans.  Leki í 
vatnsveitukerfum er einnig sívaxandi vandamál eftir því sem leiðslukerfin verða stærri 
og eldri og virðist ekki duga neitt minna en stöðug lekaleit og viðgerðir eða 
endurnýjanir á leiðslum til að lekaástand haldist innan þolanlegra marka.  Leki er ekki 
aðeins vandamál vegna meiri kostnaðar við stærri vatnstökumannvirki, víðari leiðslur 
og meiri rafmagnsnotkun við dælingu.  Hann felur einnig í sér hættu á að óæskileg efni 
komist inn í leiðslukerfið, - t.d. þegar undirþrýstingur skapast við tæmingu leiðslna. 

Góður tæknibúnaður, sem er fáanlegur núna, auðveldar starfsmönnum vatnsveitna að 
standast ofanskráðar gæðakröfur.  Rennslis- og þrýstingsmælar, flutningur á 
mælinganiðurstöðum og skráning þeirra í öflugum tölvum auðveldar eftirlit með 
lekamagni og fullkomin lekaleitartæki gera mögulegt að staðsetja lekastaði með mikilli 
nákvæmni.  Annar mikilvægur búnaður er snúningshraðastýring á dælumótorum.  Hann 
hefur reynst mjög vel við að viðhalda ákveðnum þrýstingi í dælingarleiðslu óháð 
rennslismagni, en einnig er hægt að nota hann (með rennslismælingu) til að skapa 
hækkandi þrýsting með vaxandi rennsli, sem getur verið heppilegt fyrirkomulag þegar 
dælt er um langar leiðslur.  Snúningshraðastýring tryggir þannig hæfilegan þrýsting við 
mismunandi aðstæður og hefur í för með sér minnkun á leka og rafmagnsnotkun vegna 
lægri meðalþrýsting. 

Greinargerðin, sem hér fylgir á eftir skiptist í 8 kafla eins og fram kemur í efnisyfirliti.  
Í kafla 10.3 er fjallað um vatnsnotkun, leka og nauðsynlegan þrýsting við mismunandi 
aðstæður og í köflum 10.4 og 10.5 er lýst algengustu röragerðum og búnaði í 
dreifikerfum.  Í kafla 10.6 er gerð grein fyrir frágangi leiðslna og búnaðar í skurðum og 
í húsum eða í neðanjarðarbyrgjum og í kafla 10.7 er fjallað um þrýstingsprófun 
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algengustu leiðslugerða samkvæmt þýska staðlinum DIN 4279. Heimildaskráin er í 
kafla 10.8. 
 
 

10.2 LÝSING Á DREIFIKERFI 
 
Dreifikerfi vatnsveitna eru m.a. byggð upp af leiðslum, rennilokum, spjaldlokum, 
einstefnulokum, þrýstingsminnkunarlokum, þrýstingsaukningardælum, mælum, 
brunnum, stýrisstrengjum, varaaflsstöðvum, kerfisráðum og brunahönum.  
Leiðslukerfið er ýmist hringtengt eða greinótt og finnast yfirleitt báðar tegundirnar í 
flestum vatnsveitukerfum. 
 
Aðalhlutverk dreifikerfa er að flytja vatn, sem fullnægir daglegum þörfum heimila og 
fyrirtækja á viðkomandi veitusvæði, en annað mikilvægt hlutverk þeirra er að flytja 
viðbótarvatn til notkunar við slökkvistarf þ.e.a.s. eldvarnavatn. 
 
Vatnsveituleiðslur eru oft lagðar í sama skurð og fráveituræsin og er vatnsveituleiðslan 
höfð ofar en þó í hæfilegri dýpt, þannig að ekki sé hætta á mikill kólnun vatnsins og alls 
ekki frostskemmdum.  Æskilegt er að vatnsveituleiðslur séu lagðar í hæfilegri fjarlægð 
frá fráveituræsum til að minnka líkur á að mengun geti borist frá ræsi og inn í 
vatnsleiðslu, en slíkt getur átt sér stað þegar leki er á báðum leiðslum og 
vatnsveituleiðsla tóm og án þrýstings eða með undirþrýstingi.  Sama gildir um leiðslur 
og geyma fyrir jarðgas, bensín og olíur.  Vatnsleiðslur ætti að leggja minnst 1,0 m frá 
slíkum mannvirkjum og leiðslur úr PEH- og PVC plasti í meiri fjarlægð og eins langt 
frá og mögulegt er (8). 
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10.3 HÖNNUNARFORSENDUR 

10.3.1 VATNSNOTKUN OG LEKI 

10.3.1.1  Heimilisnotkun 
 
Algengt er að reikna með neðanskráðri notkun, sem er byggð á mælingum á vegum 
gatnamálastjóra Reykjavíkurborgar í fjórum fjölbýlishúsum í Kópavogi og í 
Breiðholtshverfi í Reykjavík á tímabilinu febrúar-mars 1985 (18). 
 
Meðalnotkun á sólarhring á íbúa: 

 Kalt vatn,  qmeð = 175 l/shlr. =  0.0020 l/sek. 
 Heitt vatn,  qmeð =   55 l/slhr. =  0,0006 l/sek. 
 
Mesta sólarhringsnotkun á íbúa: 

 Kalt vatn,  qmax = 201 l/shlr. =  0,0023 l/sek. 
 Heitt neysluvatn, qmax =   63 l/slhr. =  0,0007 l/sek. 
 
Mesta klukkustundarnotkun á íbúa (aðfangadagur): 

 Kalt vatn,  qmax = 25 l/klst. =  0,0069 l/sek. 
 Heitt neysluvatn, qmax =   8 l/klst. =  0,0022 l/sek. 
 
Mesta sekúndunotkun á íbúa: 
Þessi stærð reiknast venjulega sem visst margfeldi, fS, af meðalnotkun viðkomandi 
sólarhrings.  Í heimild (8) eru gefin upp neðanskráð leiðbeinandi gildi: 
            fS 
a. Tjaldsvæði og sumarhúsabyggð   2,0 - 3,0 
b. Dreifð byggð og landbúnaðarstarfsemi  2,0 - 2,5 
c. Minni bæir og venjuleg bæjarstarfsemi  1,7 - 2,0 
d. Stærri bæir með fjölbreyttri starfsemi  1,5 - 1,7 
 
Þegar um er að ræða pípustærðun fyrir litla íbúðabyggð, þar sem heimilisnotkunin ein 
sér er ráðandi (ekki eldvarnavatn) er sjálfsagt að áætla qmax út frá samanlögðum 
grunngildum viðkomandi íbúða, Σ qN, og Vatnslagnastaðli ÍST 67. 
 
Dæmi a. 
Íbúðabyggð með 1000 íbúum og hitaveitu.  Mesta kaldavatnsnotkun áætlast með fS = 
2,0. 
Daglegt hámark, q1

max  = 2,0 × 0,0020 × 1000 = 4,0 l/sek. 

Mesta daglega hámark utan aðfangadags og e.t.v. gamlársdags  
   q2

max   = 2,0 × 0,0023 × 1000 = 4,6 l/sek. 

Mesta hámark,  q3
max  = 0,0069 × 1000 = 6,9 l/sek. 
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Dæmi b. 
Sama íbúðabyggð án hitaveitu.  Mesta kaldavatnsnotkun áætlast með fS = 2,0, eins og í 
dæmi a. 
Daglegt hámark,  q1

max   = 2,0 × 0,0026 × 1000 = 5,2 l/sek. 
og samsvarandi  q2

max   = 2,0 × 0,0030 × 1000 = 6,0 l/sek. 
   q3

max  = 0,0091 × 1000           = 9,1 l/sek. 
 
Dæmi c. 
Íbúðabyggð með 300 íbúum, hitaveitu og samtals 100 íbúðum.  Í hverri íbúð eru 
neðanskráð hreinlætistæki með kaldavatns grunngildum, qN, samkvæmt ÍST 67. 
 

 qN 
l/sek. 

Blöndunartæki við baðker 0,3 
Eldhúsvaskur 0,2 
Handlaug 0,1 
Salerni 0,1 
Þvottavél 0,2 
Skolvaskur 0,2 

Samtals            1,1 l/sek. 
 
Samanlagt fyrir allar íbúðirnar, Σ qN = 100 × 1,1 = 110 l/sek og samkvæmt línuriti á bls 
8 í ÍST 67 fæst:  qmax = 3,8 l/sek eða 0,0127 l/sek á íbúa.  Þessi notkun er rúmlega 83% 
meiri en áðurnefnd mesta notkun á aðfangadag, 0,0069 l/sek á íbúa. 
 

10.3.1.2  Landbúnaður (19) 
       kalt vatn 
Kýr     30-100   l/slhr. á dýr 
Kindur       5-10  "  
Hestar     15-20  " 
Svín       3-8  " 
Gyltur     10-20  " 
Hænur    0,1-0,2 " 
 
       kalt + heitt vatn 
Þvottur á mjaltabúnaði  100-150   l/slhr. á meðalbú 
Gróðurhús (21)          3  l/slhr×m² 
 

10.3.1.3  Opinberar stofnanir (19) 
       kalt + heitt vatn 
Sjúkrahús  500-1000 l/slhr. á rúm 
Dvalarheimili  200-500   l/slhr. á vistmann 

Skólar, án sundlaugar   30-80     l/slhr. á nemanda 
Skólar með sundlaug   50-100   l/slhr. á nemanda 

10.3.1.4  Skrifstofur, verslanir, hótel og veitingahús (19) 
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       kalt + heitt vatn 
Skrifst. og verslanir     40-60   l/slhr. á starfsmann 
Veitingahús      15-40   l/slhr. á gest 
Hótel     200-800 l/slhr. á gest 
 

10.3.1.5  Fiskiðnaður 
         kalt vatn 
Saltfiskverkun (20) 
  Óslægður og óhausaður fiskur 3,0 m³/tonn af hráefni 
  Slægður og hausaður fiskur  1,5 m³/tonn af hráefni 
  Saltfiskþurrkun   0,5 m³/tonn af hráefni 
 
Heitavatnsnotkun er svo til engin nema við upphitun á þurrkklefa, u.þ.b. 30 m³/tonn af 
saltfiski. 
         kalt vatn 
Hraðfrysting (24) 
  Þorskur og karfi   5,0-13,0 m³/tonn af hráefni 
  Síld     3,0-4,0   m³/tonn af hráefni 
 
         kalt vatn 
Rækjuvinnsla (24) 
  Vélhreinsun    40,0 m³/tonn af hráefni 

Loðnubræðslur og 
beinamjölsverksmiðjur (24)  0,5-1,5 m³/tonn af hráefni 
 

10.3.1.6  Sláturhús 
    kalt vatn    heitt vatn 
Sláturhús (23)    
 Kindur       200 l     50 l 
 

10.3.1.7  Önnur starfsemi 
         kalt vatn 
Niðursuðuverksmiðjur (24) 1,0-2,0 m³/tonn af hráefni 
 

10.3.1.8  Eldvarnavatn 
 
Því miður eru ekki neinar fastsettar reglur á Íslandi um magn eldvarnavatns og er það 
mjög bagalegt því að mikill kostnaður er því samfara að flytja eldvarnavatn að 
brunastöðum.  Mikilvægt er því að þessum kostnaði sé haldið í lágmarki án þess að 
slegið sé af sanngjörnum kröfum um vatnsmagn (l/sek), þrýsting (bör við brunahana við 
qeldv.

max ) og varanda (klst.). 
En hverjar eru sanngjarnar kröfur um eldvarnavatn?  Því er mjög erfitt að svara af því 
að slíkar kröfur eða reglur um eldvarnavatn hljóta að byggjast á samkomulagi milli 
hagsmunaaðila, þar sem hagkvæmni og öryggi eru mikilvægustu þættirnir. 
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Þeir aðilar, sem hér um ræðir, eru: 

a. Vatnsveitan. 

b. Íbúar og atvinnurekendur eða sveitarfélagið fyrir þeirra hönd. 

c Tryggingafélög sem brunatryggja eignir og rekstur á viðkomandi svæði. 

d Slökkvilið svæðisins. 

e Brunamálayfirvöld. 

Athyglisverðar tilraunir hafa verið gerðar í Svíþjóð við að lækka kostnað vegna 
brunavarna. 
 
Með því að auka flutning á eldvarnavatni með tankbílum er hægt að fækka brunahönum 
og minnka pípuvíddir í einstökum hverfum (10-d).  Árið 1981 hafði u.þ.b. helmingur af 
sænskum sveitarfélögum tekið þennan möguleika með í áætlunum um framtíðar-
uppbyggingu vatnsveitna sinna (25). 
 
Á Íslandi hafa svonefndar "sænsku reglur" oft verið notaðar við ákvörðun á 
eldvarnavatni í einstökum hverfum.  Þær fela í sér eftirfarandi: 
 

 
Byggðasvæði 

qeldv.
max  

l/sek. 
Varandi

klst. 
Íbúðasvæði   
Einbýlis- og tvíbýlishús 10 2 
Fjölbýlishús 20 4 
Önnur byggðasvæði   
Lítið eða meðalbrunaálag 20 4 
Mikið brunaálag 40 6 

 
Heildareldvarnavatnsþörf fyrir stór bæjarhverfi eða fyrir heilt bæjarfélag má áætla út 
frá formúlu á  forminu: 
   qeldv.

max   = Α (Ν0,5 + 1) l/sek,  

Þar sem Α er fasti, t.d. á bilinu 8-14 l/sek. og Ν er íbúafjöldi í þúsundum.  Formúlan gildir 
fyrir ofan stærsta qeldv.  samkvæmt "sænsku reglunum". 
 
Dæmi d. 
Vatnsveita þjónar 2000 íbúum á tveimur íbúðasvæðum, 500 manna fjölbýlishúsahverfi 
og 1500 manna einbýlishúsahverfi.  Ef reiknað er með A = 10 l/sek. fæst:  

Fyrir aðveituæð, qeldv.
max   = 10 (20,5 + 1) = 24,1 l/sek. 

Fyrir aðfærsluæð að fjölbýlishúsahverfi qeldv.
max   = 10 (0,50,5 + 1) = 17,1 l/sek. 

sem er minna en "sænsku reglurnar" fela í sér og verður því að reikna með 20 l/sek. 

Fyrir aðfærsluæð að einbýlishúsahverfi,  qeldv.
max   = 10 (1,50,5 + 1) = 22,2 l/sek. 

sem er fullnægjandi hönnunarstærð af því hún er stærri en 10 l/sek. 
 

10.3.1.9  Lekavatn 
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Eðlilegt er að áætla breytingar á leka samkvæmt formúlunni: 

  qleki = Α × Η0,5 

þar sem Α er fasti háður stærð og lögun lekaopa og Η er meðalvatnssúluþrýstingur í 
viðkomandi leiðslukerfi.  Rannsóknir á lekum í vatnsveitukerfum á Englandi (10-c) 
benda hins vegar til að lekinn hagi sér frekar samkvæmt: 

  qleki = Α × Ηa 

þar sem a > 1,0.  Þetta byggist líklegast á því að lekaopin hafa ekki öll stöðuga stærð.   
 
Sum þeirra stækka með vaxandi þrýstingi, t.d. rifur sem geta komið á rör úr járnsteypu, 
asbesti og plasti.  Stærð ryðgata eða samsetningargata á stálrörum eru líklega sem næst 
óháð þrýstingi.   
 
Lekamagn gæti breyst samkvæmt 

  qleki = Α × Η1,2 

þar sem Α er fasti, sem ákveðst út frá áætluðum leka við meðalþrýsting, t.d. H = 50 
m.vs.  Stærð leka í einstökum vatnsveitum er best að áætla út frá muninum á mesta 
rennsli að deginum og minnsta rennsli að nóttu og með hliðsjón af áætluðum 
meðalþrýstingi og ofanskráðri lekaformúlu.  Hlutfallið milli mesta rennslis að degi og 
minnsta rennslis að nóttu ætti að vera á bilinu 3:1 til 5,5:1 og minnkandi hlutfall fyrir 
neðan 3:1 gefur þá vísbendingu um lekavandamál. 
 
Leki í íslenskum vatnsveitum er mjög misjafn.  Hann er auðvitað háður þeirri 
vandvirkni sem var viðhöfð við upphaflega lagningu dreifikerfisins en þar næst ræðst 
stærð hans af aldri þess, vatnsþrýstingi og viðhaldi. 
 
Stærð leka er oft miðuð við hundraðshluta af heildarvatnsmagni, sem dælt er inn í 
vatnsveitukerfin, en ástand þeirra má gróflega flokka út frá lekamagninu eins og sýnt er 
hér fyrir neðan: 
 

Hlutfall leka og  
heildar-vatnsmagns 

Ástand 
vatnsveitukerfis 

           leki < 15% Mjög gott 
15% < leki < 30% Sæmilegt 
30% < leki < 50% Þolanlegt 
           leki > 50% Óviðunandi 

 
Þessi flokkun er auðvitað ekki algild.  Hún hlýtur að vera háð aðstæðum hverju sinni og 
þá sérstaklega kostnaði við hina ýmsu rekstrarþætti vatnsveitnanna, t.d. vatnstöku, 
vatnshreinsun og flutning á vatninu til notenda.  Ef lítið er vitað um leka í vatnsveitu 
sem er til athugunar er varla ráðlegt að reikna með minni leka en á bilinu 10-30%. 
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Dæmi e. 
Á vatnsveitusvæði er minnsta notkun+leki að nóttu 20 l/sek við áætlaðan meðalþrýsting 
72 m vs.og  mesta  notkun+leki  að  deginum  30 l/sek.  við  áætlaðan  meðanþrýsting  
50 m.vs.  Mesta notkun að deginum áætlast 20 l/sek. og er lekinn þá 30-20 = 10 l/sek..  

Þetta gefur A = 10
501 2,  = 0,091 og næturleka qleki = 0,091 ×721,2 = 15,5 l/sek.    

Minnsta notkun er þá qnotk
min  = 20 - 15,5 = 4,5 l/sek. og hlutfallið q

q
notk

notk

max

min  = 4,4 sem getur 

verið nálægt því rétta. 
 

10.3.2 HÆFILEGUR ÞRÝSTINGUR 

10.3.2.1  Inngangur 
 
Þrýstingur í dreifikerfi vatnsveitna þarf að vera yfir því lágmarki sem tryggir að 
viðskiptavinir þeirra fái nægilegt vatn með hæfilegum þrýstingi.  Of mikill þrýstingur 
er hins vegar ekki æskilegur af því hann hefur í för með sér meiri leka og styttingu á 
endingartíma plaströra.  Stundum á of mikill þrýstingur rætur að rekja til of mikils 
dæluþrýstings sem yfirleitt hefur í för með sér óþarfa rafmagnsnotkun. 
 
Annað þrýstingslágmark í dreifikerfum miðast við að tryggja að ekki verði 
undirþrýstingur í leiðslum þegar dælt er úr brunahönum.  Undirþrýstingur er mjög 
óæskilegur af því hann getur haft í för með sér að óhreinindi utan leiðslukerfis sogist 
inn í það þar sem eru lekastaðir. 
 
Of lítill þrýstingur er oft vandamál hjá vatnsveitum á Íslandi og opinberast það ósjaldan 
í lélegri virkni sjálfvirkra blöndunartækja, þegar hitaveituvatnið nær yfirhöndinni og 
ryðst lítið sem ekkert kælt yfir óviðbúinn baðgest.  Flest sjálfvirk blöndunartæki þola 
aðeins ákveðinn hámarksþrýstingsmun milli heita og kalda vatnsins.  Nýrri gerðir af 
Grohe tækjum þola örugglega 3-4 bara mun, en eldri gerðir eru ekki gerðar fyrir meiri 
mun en 2 bör.  Nýrri gerðir af Danfoss blöndunartækjum þola örugglega 4,5 bara 
þrýstingsmun, en eldri gerðir eru gefnar upp fyrir hámarks þrýstingshlutfall 1:3.  Þegar 
þrýstingsmunur milli heita og kalda vatnsins er of mikill til að sjálfvirkir 
blöndunarlokar séu nothæfir er ekki sjálfgefið að hægt sé að skella skuldinni á 
viðkomandi  vatnsveitu.  Óhóflegur þrýstingur á heita vatninu er oft aðalástæðan. 
 

10.3.2.2  Nauðsynlegur þrýstingur við mestu notkun 
 
Nauðsynlegur þrýstingur í vatnsveituleiðslu ræðst af neðanskráðum þáttum. 

a. Hæð hæsta töppunarstaðar yfir vatnsveituleiðslu. 

b. Þrýstingsfall í heimæð og húskerfi. 

c. Nauðsynlegur þrýstingur við töppunarstað. 

Nauðsynlegur þrýstingskóti er þá: 

  Hkv
nau sð  = Hkt + hl + ht 
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þar sem Ht er hæðarkóti á ráðandi töppunarstað, hl þrýstingsfall í heimæð og í 
leiðslukerfi húss  og ht er nauðsynlegur þrýstingur við töppunarstað, sem getur verið: 

 Venjulegur krani     5 m.vs. 
 Eins grips blöndunartæki  10 m.vs. 
 Sjálfvirkt hitastýrt blöndunartæki 10 m.vs. 

Ef reiknað er með h l
max  = 5 m.vs. og h t

max  = 10 m.vs. fæst nauðsynlegur þrýstingskóti 
Hkv

nau sð  =  Hkt  + 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.2.3  Nauðsynlegur þrýstingur við eldvarnavatnsnotkun 
 
Nauðsynlegur þrýstingur í vatnsveituleiðslum við eldvarnavatnsnotkun ræðst af 
neðanskráðum þáttum: 

a. Vatnsmagni, qeldv.
max , l/sek. 

b. Gerð brunahana. 

c. Vídd og fjölda brunaslöngutenginga. 

d. Hvort um er að ræða sjálfrennsli eða dælingu frá brunahana. 

e. Vídd og lengd brunahanaleiðslu. 

f. Geometrisk lyftihæð. 
 
Eins og áður segir er mikilvægast að ekki verði undirþrýstingur í leiðslukerfinu og 
krafa nr. tvö er að ekki verði undirþrýstingur í sogbarka þegar dælt er frá brunahana. 

Þrýstingstap í brunahönum má áætla samkvæmt H = ζ × q² þar sem ζ er staktaps-
stuðull, háður gerð og vídd, H þrýstingstap í m.vs. og q rennsli í l/sek. 
 
Fyrir brunahana samkvæmt DIN 3222 má áætla neðanskráð gildi á ζ (1): 
 

Nafnmál Frárennslisstúta ζ 
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mm r 
mm 

Ø80 1 × Ø65 0,017 
Ø80 2 × Ø65 0,007 
Ø100 1 × Ø65 0,015 
Ø100 2 × Ø65 0,005 
Ø100 2 × Ø65 + Ø100 0,003 
Ø150 2 × Ø65 + Ø100 0,001 

 
Nauðsynlegan þrýsting í vatnsveituleiðslu við brunahananotkun má skrifa á forminu: 

 H = ζ × q² + hgeom + hbl + hbs 

þar sem 
hgeom geometrisk lyftihæð í m frá vatnsveituleiðslu að vatnsborði í geymi eða 

að sogstút dælu. 

hbl = þrýstingstap í m.vs. í brunahanaleiðslu. 

hbs = þrýstingstap í m.vs. í brunaslöngu eða slöngum. 

H = nauðsynlegur þrýstingur í m.vs. í vatnsveituleiðslu við tengistað 
brunahanaleiðslu. 

Ef reiknað er með hgeom. = 5,0 m, fæst nauðsynlegur þrýstingur fyrir mismunandi 
aðstæður eins og sýnt er hér fyrir neðan. 
 

qeldv
nau s

.
ð . 

l/sek. 
Brunahani 

DN 
Frárennslisstútar 

mm 
Nauðsynl. þrýstingur 

m.vs. 
10 Ø80 1 × Ø65 6,7 + hbl + hbs 
20 Ø80 2 × Ø65 7,6 + hbl + hbs 
40 Ø100 2 × Ø65 + Ø100 9,6 + hbl + hbs 
60 Ø150 2 × Ø65 + Ø100 10,0 + hbl + hbs 

 

10.3.3 SAMANTEKT Á HÖNNUNARFORSENDUM 
 
Eðlilegt er að miða pípustærðun við tvö álagstilvik, þ.e.a.s.: 

a. Mesta notkun og tilheyrandi leki. 
 qmax   =  qnotk

max   +  q leki      
Nauðsynlegur þrýstingskóti, Hkv

nauð.  = Hkt + 15 m.vs. þar sem Hkt er hæðarkóti 
hæsta eða ráðandi töppunarstaðar. 

Á íbúðasvæðum kemur mesta notkunin nær undantekningarlaust fyrir á 
aðfangadag og svipuðu hámarki má búast við á gamlársdag.  Þegar um er að 
ræða dreifikerfi fyrir blandaða byggð getur mesta rennsli hins vegar orðið þegar 
notkunin er í hámarki hjá atvinnufyrirtækjum.  Mesta álag finnst með því að 
leggja saman áætlaða vatnsnotkun hinna ýmsu notenda á einstökum 
klukkutímum sólarhringsins og tilheyrandi leka. 

 
b. Mesta daglega notkun + mesta eldvarnavatn og tilheyrandi leki 
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Talið er sanngjarnt að miða hér við daglegt  qmax en ekki qmax á aðfangadag af 
því það hámark hefur mjög stuttan varanda og því litlar líkur á að þörf verði 
fyrir hámarks eldvarnavatn á sama tíma. 

 qmax   =  qnotk
max   +  qeldv.

max   +  q leki      

Nauðsynlegur þrýstingur er háður aðstæðum á hverjum stað sbr. yfirlitið í grein 
10.3.2.3. 
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10.4 LEIÐSLUEFNI 

10.4.1 ALMENNT UM LEIÐSLUEFNI 
 

Algengustu pípugerðir, sem hafa verið og eru í notkun á Íslandi eru úr stáli, járnsteypu, 
seigjárnsteypu (ductile), asbestsementi, PEH plasti, PVC plasti og GRP plasti.  Mest 
notuðu rörin núna eru PEH- og seigjárnsteypurör. 

Mál á rörum eru yfirleitt gefin upp sem ytra þvermál (du), innra þvermál (di) eða 
nafnmál (dn eða DN) í mm.   

Nafnmál (nominal, diameter, nennweite) er stærðartáknun röra og rörtengja og 
samkvæmt þýska staðlinum DIN 2402, er það það af neðanskráðum málum, sem er 
næst innra þvermáli viðkomandi rörs í mm. 

10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 
450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 o.s.frv. 

Mjög algengt er að nota ytra þvermál til að tákna rörstærð, þar sem ytra þvermál röra 
með sama nafnmáli en með mismunandi þrýstingsþoli er það sama.  Þetta á við um 
PVC-, PEH-, GRP-, kopar-, og ryðfrí stálrör.  Þessi rör eru oft táknuð með du og 
þrýstingsþoli eða rörveggþykkt.  Önnur rör, t.d. asbest- og seigjárnsteypurör, þar sem 
nafnmálið er jafnt eða mjög nálægt innra þvermáli eru svo til alltaf táknuð með 
nafnmáli. 

Annað einkenni á rörum er þrýstingsþol þeirra (pn eða PN) (nominal pressure, 
nenndruck).  Samkvæmt þýska staðlinum DIN 2401 er þrýstingsþolið ákveðin tala án 
einingar sem táknar leyfilegt stöðugt þrýstingsálag í börum á rör, rörtengi eða loka við 
20°C hita. 
 

10.4.2 JÁRNSTEYPURÖR (Cast Iron Pipes) 
 

Þessi rör hafa verið notuð í vatnsveitukerfi síðastliðin 200 ár.  Þau eru sterk og hafa 
góða rennsliseiginleika og mikla tæringarmótstöðu, en notkun þeirra hefur smám saman 
verið hætt m.a. vegna tilkomu seigjárnsteypuröranna, sem hafa betri eiginleika. 
 

10.4.3 SEIGJÁRNSTEYPURÖR (Ductile Iron Pipes) 
 
Byrjað var að selja þessi rör í Bandaríkjunum árið 1949 (12) og í Evrópu árið 1951 (1).   
Í þeim sameinast kostir steypujárnsröra og stálröra að því er varðar styrk, 
tæringarmótstöðu og rennsliseiginleika.  Vegna meiri styrks eru þau u.þ.b. 25% léttari 
en gömlu járnsteypurörin (1).  Þau eru framleidd í þvermálastærðum, dn, frá 40 mm til 
2000 mm og í þrýstingsþolflokkum 10, 16, 20, 25, 32 og 40 bör.  Algengustu lengdir 
eru 3,0, 6,0 og 8,0 m en þau eru einnig fáanleg í stuttum lengdum 0,5, 1,0, 1,5 og 2,0 m 
(DIN 28 600). 

Þau eru seld með ryðvörn, t.d. sementsmúrhúð, 2,5-9,0 mm, að innan og jarðbikshúð að 
utan, en einnig er notuð sinkhúðun og PE plastklæðning að utan og epoxy húð innan og 
utan. 
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Samskeyti og rörtengi: 
Algengustu samskeyti röranna eru gerð með föstum hólki og þéttihring og er mögulegt 
að hafa stefnubreytingu í þessum samskeytum frá 1,5° upp í 5°  án þess að þéttleiki 
þeirra minnki (4).  Skrúfuð hólksamskeyti eru sérstaklega ætluð til að tengja saman 
seigjárnsteypurör og rör af annarri gerð og tvær tegundir eru fáanlegar með bakhring 
(gland), föstum hólki og boltum.  Aðra mætti nefna flangahólks- og hina 
boltahólkssamskeyti.  Sérstök gerð samskeyta eru þau sem ekki er hægt að draga í 
sundur (self anchoring) og eru tvær gerðir fáanlegar, önnur af boltahólksgerð, hin með 
föstum hólki og báðar með ásoðnum stöðvunarhring á mjóenda.  Að lokum má nefna 
stöðluð flangasamskeyti sem eru fáanleg fyrir 10, 16, 25 og 40 bara þrýstingsþol. 
 
Rörtengjum fyrir seigjárnssteypurör má skipta í þrjá flokka, hólktengi, flangatengi og 
hólk-flangatengi.  Þau eru aðallega gerð út seigjárnssteypu en mun minna úr járnsteypu 
og fela í sér öll venjuleg tengi fyrir vatnsveitukerfi, t.d. beygjur, té, minnkanir, lok og 
einnig sjaldgæfari gerðir t.d. krossa, útskolunarté og hreinsirör með loki. 
 
Helstu staðlar (4): 

 Alþjóðastaðlar Breskir staðlar Þýskir staðlar 
Seigjárnsteypurör fyrir 
þrýstingsleiðslur og 
rörtengi 

 
ISO 2531 

 
BS 4772 

 
DIN 28600-28649 

Hólktengi  BS 4772 DIN 28603 
Skrúftengi og boltatengi  BS 4772 DIN 28601 og 28602
Sementsmúrhúðun ISO 4179 BS 4772 DIN 2614 
 
Þéttihringir 

  
BS 2494 

DIN 28617 
DIN 3535-T3 

DIN 4060 
Sinkhúðun ISO 8179 BS 4772 DIN 30674-T3 
Jarðbikshúðun  BS 4147 

BS 3416 
DIN 30674-T4 

 
Kostir og gallar: 
Helstu kostir: 
a. Þau eru mjög sterk og þess vegna auðveld í flutningi og ekki þörf að gera 

strangar kröfur um fyllingu og þjöppun. 

b. Fjölbreyttir samtengingarmöguleikar og mikið úrval af tengjum. 

c. Slétt innra yfirborð og því góðir flutningseiginleikar. 

d. Þau hafa tæringarmótstöðu og sérstaklega eftir að þau hafa verið ryðvarin. 

e. Rafsuðumöguleikar (með sérstökum suðuvír og sérstökum vinnubrögðum). 
 
Ókostir: 
a. Þau eru þung. 

b. Vegna styrkleika þeirra er erfitt að saga þau í sundur og þarf sérstakan útbúnað 
til þess (vélsög). 

c. Þau eru hlutfallslega dýr í minni pípuvíddum. 

d. Ekki framleidd á Íslandi og afgreiðslutími því nokkuð langur. 
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e. Tæringarmótstaða þeirra er ekki mikil í súrum jarðvegi. 
 

10.4.4 STÁLRÖR 
 
Þótt stálrör séu yfirleitt ekki notuð í dreifikerfi vatnsveitna í dag geta þær aðstæður 
komið fyrir þar sem þau eru besti kosturinn.  Slíkar aðstæður geta verið mikið álag 
vegna innri þrýstings eða mikið ytra álag frá umferð og jarðvegi eða vegna missigs á 
undirlagi eða hreyfinga í jarðskjálfta. 
 
Helstu kostir stálröra eru mikill styrkleiki og rafsuðuhæfni en ókostur er hversu litla 
tæringarmótstöðu þau hafa.  Þau eru framleidd til flutnings á jarðgasi, olíu og vatni í 
stærðum frá 4- 2020 mm (ytra þvermál) og með þrýstingsþol á bilinu 1-100 bör. 
 
Yfirlit yfir helstu röragerðir samkvæmt DIN 2410: 

  Þýskur 
staðall 

Þrýstingsþol 
Bör 

Ytra þvermál 
mm 

Rör með skrúfgangs- Minni 
veggþykkt 

DIN 2440 -25 10,2 - 165,1 

samskeytum Meiri veggþykkt DIN 2441 -25 10,2 - 165,1 
 Gæða rör DIN 2442 -100 10,2 - 165,1 
Heildregin rör  DIN 2448 Allir flokkar 10,2 - 588,8 
  DIN 2449 -25 " 
  DIN 2450 -100 " 
  DIN 2451 -100 " 
  DIN 2456 -100 " 
  DIN 2457 -100 " 
Rafsoðin rör  DIN 2458 Allir flokkar 10,2 - 1016 
Rör f. vatn og jarðgas  DIN 2460 -64 60,3 - 508 
  DIN 2461 -64 60,3 - 2020 

 
Þau rör sem mest eru notuð í vatnsveitur eru samkvæmt DIN 2460.  Þau eru framleidd 
með rafsoðinni samsetningu (DIN 1626) eða heildregin (DIN 1629) úr stáltegundunum 
St 37,0, St 44,0 og St 52,0.  Þau eru varin gegn tæringu á sama hátt og 
seigjárnsteypurörin, með plastklæðningu eða jarðbikshúðun að utan og 
sementsmúrklæðningu að innan (1). 
 

10.4.5 ASBESTRÖR 
 
Þessi rör voru töluvert mikið notuð hér fyrir 1970, en eftir gildistöku reglugerðar nr. 
74/1983, sem bannar innflutning og notkun á asbeströrum, var notkun þeirra hætt.  
Ástæða fyrir þessu er sú, að asbestryk sem andað er að sér getur valdið alvarlegum 
lungnasjúkdómi (asbestosis), en að öðru leyti er asbest alls ekki hættulegt efni. 
 
Rörin eru framleidd úr asbesttrefjum og sementi.  Þau voru fyrst framleidd árið 1913 
(13), en núna eru þau framleidd samkvæmt þýska staðlinum DIN 19800.  Algengustu 
stærðir (innra þvermál) eru á bilinu 50-600 mm og þrýstingsflokkar röranna eru 2,5, 
6,0, 10,0, 12,5 og 16,0 bör. 
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Asbeströr eru sterk og þola vel ytra og innra álag frá jarðvegi og vatnsþrýstingi.  Innra 
yfirborð þeirra er mjög slétt og er flutningsgeta þeirra því sérlega góð.  Þau búa yfir 
mjög góðri mótstöðu gegn tæringu frá vatni og jarðvegi (1).  Fjölbreytt rörtengi eru 
fáanleg úr asbesti (hólk- og beygjutengi) og úr seigjárnsteypu (13). 
 

10.4.6 PVC RÖR 
 
PVC rör eru framleidd úr plastefni sem er nefnt polyvinylchloride á erlendum málum.  
Á ensku er það oft táknað uPVC eða UPVC (unplasticised PVC) og á þýsku PVC hart, 
PVC-U eða PVC-HI (weichmacherfreies PVC).  Eðlisþyngd þess er 1,4 kg/dm³ og 
hitaþenslustuðull 8×10-5 (1/°C). 
Það hefur mikla mótstöðu gegn tæringu og er talið þola sýrustig á bilinu pH 2-12 (1). 
Ókostur er hins vegar að það verður stökkt við lágt hitastig og er ekki talið ráðlegt að 
leggja PVC rör í frosti (1). 
 
PVC rör eru aðallega framleidd í þrýstingsflokkum 6, 10 og 16 bör og í pípuvíddum 63-
630 mm (ytra þvermál).  Þau eru framleidd með eða án hólks (múffu) og eru hólkar 
ýmist gerðir fyrir þéttihring eða límd samskeyti. 
 
PVC rör hafa ekki verið notuð mikið í vatnsveitur á Íslandi, en notkun þeirra vex 
hröðum skrefum í öðrum löndum t.d. í Hollandi þar sem lagðir voru að meðaltali 1150 
km á ári í dreifikerfum vatnsveitna á tímabilinu 1970-90.  Á sama tíma voru aðeins 
lagðir þar 350 km á ári að meðaltali af asbest rörum og lítið sem ekkert af öðrum 
rörategundum (16).  PVC rör með límdum samskeytum hafa verið notuð í leiðslukerfi 
sundlauga á Íslandi í allmörg ár.   
 
Styrkur og ending PVC röra eru háð tíma, hitastigi og þrýstingi.  Styrkurinn minnkar 
með hækkandi hitastigi og þrýstingi og er gerð góð grein fyrir þessum og fleiri 
eiginleikum efnisins í (11).  Veggþykkt PVC röra er við það miðuð að þau þoli 
uppgefinn vinnuþrýsting við 20°C í 50 ár með öryggisstuðli 2,5 eða með leyfilegri 
togspennu í rörvegg = 10 N/mm² (1).  Ef álag er breytilegt, t.d. þegar rörin eru tengd 
dælukerfi með breytilegum þrýstingi verður endingartími þeirra styttri en við stöðugan 
þrýsting. 
 
Í breska staðlinum CP312, part 2, amendment 2337 frá 30. sept. 1977 er mælt með 
neðanskráðum takmörkunum á leyfilegum þrýstingi í PVC leiðslum sem verða fyrir 
þrýstingshöggum vegna leiðslulokunar eða dælustöðvunar og gangsetningar: 

a. Mesti þrýstingur í þrýstingshöggsveiflum má ekki fara yfir uppgefinn 
vinnuþrýsting röranna. 

b. Munurinn á mesta og minnsta þrýstingi má ekki vera meiri en 50% af 
uppgefnum vinnuþrýstingi röranna. 

c. Takmarkanir á undirþrýstingi. 
Rör í þrýstingsflokki: 
   6 bör eða neðar: Undirþrýstingur ekki leyfður. 
   9 bör:  Undirþrýstingur að 0,5 bar leyfilegur. 
12 bör og ofar: Undirþrýstingur 1,0 bar leyfilegur. 
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d. Ef þrýstingi er haldið innan ofanskráðra marka mun leiðslan endast í hönnunar-
tímann, t.d. 50 ár, ef þrýstingssveifluhrinurnar eru ekki fleiri en 6 á klst. að 
meðaltali. 

Nánar er fjallað um endingu PVC röra við þrýstingssveifluálag í heimildum (10-b) og 
(11). 
 
Kostir og gallar: 
Helstu kostir PVC röra eru: 

a. Mikil tæringarmótstaða gegn flestum efnum, eins og áður er nefnt. 

b. Slétt innra borð (k = 0,007 mm) og flutningsgeta því mjög góð. 

c. Þau eru létt og auðveld í flutningi og lagningu. 

d. Rörtengi eru fjölbreytt og auðvelt að skeyta þau saman. 
 
Ókostir þeirra eru hins vegar: 
a. Þau gefa frá sér (við "migration) efni  sem geta valdið slæmri lykt og slæmu 

bragði á vatninu sem þau eiga að flytja (17). 

b. Þau eiga það til að hleypa í gegnum sig (permeation) lífrænum efnum sem geta 
mengað vatn innan rörveggja þeirra (2). 

c. Endingartími þeirra styttist við þrýstingssveifluálag. 

d. Þau verða stökk við lágt hitastig, eins og áður er nefnt, og eru þá sérstaklega 
viðkvæm í lagningu. 

e. Ekki framleidd á Íslandi (nema sem frárennslisrör) og afgreiðslutími því nokkuð 
langur. 

 
Staðlar: 
PVC rör og rörtengi eru framleidd samkvæmt: 
Þýskum stöðlum,  DIN 1861, DIN 8062 og DIN 8063. 
Sænska staðlinum, SS 1776 
Breskum stöðlum: BS 3505, BS 3867, BS 4346 og CP 312. 
 

10.4.7 PEH RÖR 
 
PEH rör eru framleidd úr plastefni sem er nefnt “high density polyethylene” á ensku og 
táknað með HDPE.  Rör eru einnig framleidd úr eðlisléttara polyethylene.  Þau eru 
táknuð með PEM og PEL á íslensku en MDPE (medium density) og LDPE (low 
density) á ensku. 
PEL rör voru fyrst framleidd í heiminum árið 1945, PEH rör 1955 og PEM 1971 (35). 
 
Staðlar: 
Framleiðsla PE röra á Íslandi fer fram samkvæmt þýsku stöðlunum DIN 8074 og DIN 
8075.  
 
Staðallinn DIN 8074, “Rohre aus Polyethylen PE63, PE80, PE100, PE – HD,Masse”, 
var gefin út í ágúst 1999 en ný útgáfa kom út í júní 2010.  
I staðlinum er skrá yfir veggþyktir, SDR5 - SDR51, og þyngd röra fyrir rörstærðir Ø10 
– Ø1600 mm.  Í öðrum skrám er gefinn upp leyfilegur innri þrýstingur í röri fyrir 
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mismunandi vatnshitastig, 10 – 70°C, mismunandi líftíma, 5 – 100 ár, mismunandi 
öryggisstuðla, 1,25, 1,60 og 2,00 og efnisstyrk, 63, 80 og 100 bör táknað PE63, PE80 
og PE100.  
Í staðlinum er einnig skilgreining á SDR – hlutfallinu.  Það er sem næst hlutfallinu milli 
ytra þvermáls, D, og veggþykktar Þ, 

SDR =    

 
Táknun á röri með ytra þvermáli 180 mm, SDR hlutfallinu 17,6 og efnisstyrk PE100 
getur þá verið Ø180 – SDR 17,6 – PE100, samkvæmt DIN 8074. 
 
Til að finna þrýstiþol rörs, p, í 50 ár við 20°C vatnshita má nota formúluna 
 
p =       (39) 

 
Þar sem σ  er efnisstyrkurinn, t.d. 100, 80 eða 63 bör og SF öryggisstuðull 1,25, 1,60, 
eða 2,0. 
Oftast er stuðullinn 1,25 notaður við val á rörum þegar um vandaða framleiðslu er að 
ræða. 
 
Staðallinn DIN 8075, “Rohre aus Polyethylen (PE), PE63, PE80, PE100, PE – HD. 
Algemeine Guteanforderungen, Prüfung”, var einnig gefinn út í ágúst 1999 en ný útgáfa 
kom út í júní 2010. 
Hann fjallar fyrst og fremst um gæðakröfur og prófanir á PEH – rörum sem eru ætluð í 
þrýstingsleiðslur en einnig er lýst prófun og styrkleikakröfu á rörum sem nota á í 
leiðslur án innri þrýstings. 
Sennilega munu báðir gömlu staðlarnir frá 1999 gilda í eitt ár frá útgáfu þeirra nýju frá í 
júní 2010 (38). 
 
Framleiðsla polyethylenröra á Íslandi. 
Fyrstu rörin voru framleidd á Reykjalundi árið 1955 undir stjórn framleiðslustjórans 
Jóns Þórðarsonar (36 og 40). 
Hann var frumkvöðull á þessu sviði, hafði áður rekið fyrirtækið Plastic hf. sem 
framleiddi vörur úr plasti, en seldi það árið 1953 til Reykjalundar (40). 

Fyrstu rörin voru úr léttu polyethylen, PEL með efnisstyrk PE50 (36). 
Á árunum eftir 1960 hófst svo framleiðsla á PEH rörum á Reykjalundi.  Þau voru gerð 
úr PE63 efni og síðar bættist við framleiðsla úr PE80 og PE100, en hætt var að 
framleiða rör á Reykjalundi í árslok 2009. 
Fyrstu rörin sem framleidd voru á Íslandi voru grönn, varla víðari en Ø40 mm.  Þegar 
leggja þurfti víðari rör voru þau keypt erlendis frá og voru þau oftast úr asbesti, 
seigjárni eða stáli. 
PEH rör voru framleidd víðar en á Reykjalundi og má í því sambandi nefna 
neðanskráða aðila, en hugsanlega voru þeir fleiri: 
 
Börkur hf í Hafnarfirði (aðallega rörkápur utan um hitaveiturör), Hula hf á Flúðum á 
árunum 1988 – 1993, Sæplast hf á Dalvík 1994 – 1998, Jón E. Hjartarson á Læk í 
Ölfusi, Hjalteyrarplast hf á Hjalteyri, Ósplast hf á Blönduósi, fyrirtæki á Sauðárkróki og 
Set hf á Selfossi, (36). 
 
Núna er Set hf á Selfossi eini framleiðandi PE röra á Íslandi. Fyrirtækið hóf framleiðslu 
á þessum rörum árið 1982 og framleiddi þá stærðir á bilinu Ø20 – Ø200. 
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Núna framleiðir Set hf PEH vatnsveiturör úr PE80 og PE100 í 22 stærðum á bilinu Ø20 
– Ø500 með veggþykktir SDR33, 26, 17,6 og 11. 
Grennstu stærðirnar, Ø20 – Ø75, eru  nær eingöngu framleiddar með veggþykktum 
SDR 17,6. 
PEH rör eru afgreidd í mismunandi lengdum, þau grennri (du ≤ 90) í upprúlluðum 25 – 
250 m lengdum og þau víðari í 12 – 15 m lengdum, eða eftir óskum kaupenda eða 
flutningsmöguleikum. 
Set selur einnig ýmislegt annað vatnsveituefni, t.d. rörtengi, stopploka, einstefnuloka, 
útloftunarloka, brunahana og búnað til að sjóða saman rörenda. 

 
Áhrif þrýstingssveiflna á endingu röranna: 
Ending PEH röra er talin styttast á sama hátt og PVC röra við síendurteknar þrýstings-
sveiflur.  Þessi eiginleiki PEH röra er þó ekki eins vel rannsakaður og hjá PVC rörum.  
Við mat á styrk röra við slíkt álag er mælt með að nota reglurnar í breska staðlinum 
CP312, sem skráðar eru hér á undan í kaflanum um PVC rör (10-b). 

. 
Samskeyti röra og rörtengi: 
Algengast er að sjóða rörenda saman og er það gert með því að hita þá upp í 215°C og 
pressa þá því næst saman með þrýstingi 1,5-2,0 bör (5).  Í köldu veðri er e.t.v. 
heppilegra að nota hærra hitastig en 215°C og er þá miðað við að hitastigið nái ekki að 
lækka niður fyrir 200°C, þegar suðufletirnir eru pressaðir saman. 
Talið er að styrkur slíkrar suðu geti verið 90-100% af styrk viðkomandi röra (5).  Mikið 
úrval af PEH rörtengjum fyrir samsuðu er fáanlegt, þar á meðal flangakragar, sem hægt 
er að sjóða við rörenda til að búa til boltuð flangasamskeyti.  Önnur suðutengi eru 
svonefnd rafsuðutengi, sem eru hólkatengi með innlögðum rafhitaþráðum. 
Þau geta verið heppileg þar sem er lítið rými og erfitt eða ómögulegt að koma að 
venjulegri suðuvél.  Skrúftengi úr málmi eða PVC eru algeng fyrir minni pípuvíddir, du 
= 20-75 mm og flangatengi (kompressionskoppling) úr nælonhúðaðri járnsteypu eru 
fáanleg fyrir víðari rör. 
 
Ágætur fróðleikur er í danska staðlinum DS/INF 70 (1. útgáfa í okt 1992) um samsuðu 
PEH – röra (41). 
 
 
 
Kostir og gallar: 
Helstu kostir PEH röra eru: 

a. Mikil tæringarmótstaða gegn flestum efnum og ágæt mótstaða gegn rennslissliti                 
(abrasion). 

b. Slétt innra borð og flutningsgeta því mjög góð. 

c. Þau eru létt og ekki brothætt og því auðveld í flutningi og í lagningu. 

d. Þau eru framleidd á Íslandi og seld á samkeppnishæfu verði.  Þau eru því 
yfirleitt fáanleg með stuttum afgreiðslutíma. 

e. Rörtengi eru fjölbreytt og auðvelt að tengja þau saman. 

f. Þau brotna ekki þótt vatn frjósi í þeim. 

g. Þau eru beygjanleg. 
 
Ókostir PEH röra eru hins vegar: 
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a. Þau eru viðkvæmari en PVC rörin fyrir ýmsum lífrænum efnum, t.d. olíum og 
feiti (permeation) og geta leystst upp í bensíni við ákveðið hitastig (1 og 2).  Í 
heimild (2) er sagt frá vaxandi fjölda "permeation" slysa í Hollandi og nefndar 
sérstaklega plastleiðslur nálægt bensínstöðvum og þurrfatahreinsunum og á 
iðnaðarsvæðum í því sambandi. 

b. Þau gefa frá sér ("migration") efni sem geta valdið slæmri lykt og slæmu bragði 
á vatninu (17 og 37). 

c. Endingartími þeirra styttist við þrýstingssveifluálag (10-b og 11). 

d. Langsrispur á ytra yfirborði röranna stytta endingartíma þeirra vegna hærri 
spennu í rörvegg.  Það er því full ástæða til að meðhöndla rörin með varúð svo 
að slíkar rispur myndist ekki.  Forðast ber að draga þau eftir yfirborði þar sem 
geta verið rispumyndandi hlutir og þegar þau eru hífð skal nota mjúkt efni í 
stroffur. 

e. Þau eru ekki alveg loftþétt.  
 
 
 

10.4.8 GRP RÖR 
 
Glertrefjastyrkt plaströr eru framleidd í pípuvíddum di = 200-2500 mm og í þrýstings-
flokkum 6, 10, 16, 20 og 24 bör.  Algengar röralengdir eru 6,0 m.  Þau eru gerð úr 
polyester, sandi og glertrefjum og eru trefjarnar ýmist stuttir bútar (50 mm) eða langar 
taugar sem eru spíralvafðar utan um rörin.  Algengustu samskeyti röranna eru 
rennihólkskeyti þar sem hólkurinn er annað hvort með þremur þéttihringjum, eins og í 
samskeytum asbeströra (Reka-Kupplung) eða með einum samfelldum þéttihring, sem er 
jafn breiður og hólkurinn.  Hægt er að hafa stefnubreytingu í þessum samskeytum án 
þess að þéttleiki þeirra skerðist, 2-4° í víðari rörunum og 9-18° í þeim grennstu. 
Aðrir möguleikar á samsetningu röranna eru með föstum hólki (Wavin) og 
þéttihringjum, með boltuðum flangasamskeytum, þ.e.a.s. með flangakrögum og lausum 
bakhringjum, eins og við tengingu PEH röra.  Einnig er mögulegt að tengja saman tvo 
mjóenda með sérstökum stálklemmuhólki. 
 
Staðlar: 
Glertrefjastyrkt plaströr fyrir vatnsveitur eru framleidd samkvæmt ýmsum 
þjóðarstöðlum og einnig samkvæmt alþjóðastöðlum, t.d.: 
 
BS 5480 Specification for glass fibre reinforced plastics (GRP) pipes and fittings 

for use for water supply or sewerage. 
       Part 1 Dimensions, materials and classification. 
 Part 2 Design and performance requirements. 
 
ASTM D3517 Reinforced plastic mortar pressure pipe. 
 
AWWA C950 Glassfibre reinforced thermosetting resin pressure pipe. 
 
Kostir og gallar: 
Þótt GPR rör hafi marga góða kosti hafa þau ekki verið mikið notuð í vatnsveitur á 
Íslandi en eitthvað hafa þau verið notuð í fiskeldisstöðvar.  Þau hafa hins vegar verið 
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notuð í mörgum Evrópulöndum, t.d. í Austurríki, Belgíu, Hollandi, Frakklandi, Svíþjóð 
og á Spáni (1). 
 
Helstu kostir þeirra eru: 
a. Þau eru létt og sterk og auðveld í lagningu. 

b. Þau hafa slétt innra borð (k = 0,1 mm) og hafa því góða flutningsmöguleika. 

c. Þau hafa mikla tæringarmótstöðu gegn sýrum og lútum og einnig gegn olíum og 
bensíni. 

d. Þau þola vel hita, kulda og útfjólublátt ljós. 
 
Ókostir eru hins vegar: 
a. Þau eru viðkvæm fyrir hnjaski. 

b. Við lagningu þeirra eru gerðar mjög stangar kröfur til undirlags, fyllingar og 
þjöppunar. 
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10.5 ÝMIS BÚNAÐUR Í DREIFIKERFUM VATNSVEITNA 

10.5.1 INNGANGUR 
 
Í þessum kafla er fjallað um stopploka, stjórnloka, einstefnuloka, útloftunarloka, 
þrýstingsminnkunarloka, þrýstingsaukningarbúnað og brunahana. 
 

10.5.2 STOPPLOKAR 
Hlutverk stopploka í dreifikerfum er að loka leiðslu hæfilega þétt þannig að rennsli 
stöðvist.  Algengastir eru rennilokar en spjaldlokar eru einnig mikið notaðir. 
 
Rennilokar (gate valves) eru framleiddir í mörgum gerðum og má flokka þá eftir 
ýmsum eiginleikum, t.d.: 

a. Þrýstingsþol, sem getur verið 4, 6 10, 16 eða 25 bör. 

b. Byggingarlengd.   
Samkvæmt DIN stöðlum eru til tvær lengdir af hverri stærð.  Fjögurra bara lokar 
eru einungis framleiddir í styttri lengd, en 6, 10 og 16 bara loka er yfirleitt hægt 
að fá í báðum lengdum (t.d. Hawle) a.m.k. í grennri víddum.  25 bara loka er 
líklega einungis hægt að fá í lengri gerð. 

c. Gerð tengja.   
Algengastir eru flangalokar en aðrir möguleikar eru: 
• með múffu á báðum endum, 
• með múffu á öðrum enda og flanga á hinum, 
• með tveimur mjóendum með eða án gengja     og 
• með múffu á öðrum enda og mjóenda hinum megin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tveggja flanga renniloki frá Erhard.  Loka og spindilhús úr járnsteypu PN 6 bör.  Spindill úr 
ryðfríu stáli með gengjum að innan. 

d. Efni í lokahúsi. 
Járnsteypulokar voru algengastir en núna eru seigjárnssteypulokar algengir og 
einnig má fá loka  úr ryðfríu stáli. 

e. Ryðvörn lokahúss. 
Algengt er að ryðverja lokahús með jarðbiki, sinkhúðun, epoxy málningu 
(Hawle) eða glerhúðun (enamel) (Erhard Armaturen). 
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f. Þétting milli loku og lokahúss. 
Í aðalstriðum eru um að ræða tvær gerðir þ.e.a.s. málmsæti úr ryðfríu stáli og  
kopar (Erhard Armaturen) eða gervigúmmíþéttihring t.d. úr Buna N (Erhard) 
eða  EPDM (Hawle). 

Ýmsar aðrar gerðir af rennilokum eru fáanlegar, t.d. þeir sem eru sambyggðir með T-
tengi eða þeir sem eru innbyggðir í T-tengi (3 lokar), í kross (4 lokar) eða í minnkun 
(Hawle).  Þessar gerðir af lokum geta komið sér vel þegar lítið pláss er til ráðstöfunar  
fyrir  leiðslukerfið. 
Fáanlegar víddir á rennilokum fyrir vatnslagnakerfi eru á bilinu dn 20 til 600 mm og 
hægt er að fá 6,0 bara loka í víddum 600-1200 mm.  Ókostur við víðari gerðir af 
rennilokum er hversu byggingarhæð þeirra er mikil.  Spjaldlokar eru miklu lægri. 

Rennilokar eru ekki heppilegir til að stjórna rennsli.  Þeir eru fyrst og fremst gerðir til 
að vera  fullopnir eða fulllokaðir.  Öðru máli gegnir um spjaldloka (butterfly valves).  
Þeir geta þjónað ágætlega sem stjórnlokar og einnig sem stopplokar. 
 
Helstu hlutar spjaldloka eru: 
• hús með eða án flanga, 
• hringlaga spjald með þéttihring og festingarbúnaði fyrir spindil, 
• spindill og stjórnbúnaður til að snúa honum. 

Spjaldinu er annað hvort snúið með láréttum eða lóðréttum spindli og er hreyfing þess 
90° frá lokaðri í fullopna stöðu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tveggja flanga spjaldloki, PN 10 bör, 
með gír og handhjóli frá Erhard.  Hús og 
spjald úr seigjárnssteypu og þéttingar úr 
Buna N gúmmíi  Vísir á gírhúsi sýnir 
stöðu spjaldloku..

Einfaldasti stjórnbúnaður lokans er hjól sem fest 
er á annan enda spindils, en viðameiri er gír sem 
breytir snúningsplani og minnkar átak við lokun 
og opnun.  Umfangsmestur búnaður spjaldloka er 
gír og vél sem drifin er með rafmagni, vökva eða 
lofti. 

Spjaldlokar eru framleiddir í nafnmálsstærðum 
Ø40 - 3000 mm í þrýstingsflokkum 2,5 til 40,0 
bör samkvæmt þýska staðlinum DIN 3354/2 og 
3354/3.  Algengustu lokar fyrir vatnsveitukerfi 
eru í þrýstingsflokkum 6, 10 og 16 bör.  Staktöp í 
spjaldlokum eru breytileg eftir vídd þeirra og 
þrýstingsflokki, en algengt er að reikna með ζ = 
0,25 (1). 

Spjaldloka má í aðalatriðum flokka eftir sömu 
byggingarþáttum og renniloka. Þeir eru þó ekki 
framleiddir með jafn fjölbreyttum 
tengingarmöguleikum og rennilokar, yfirleitt 
aðeins í tveggja flanga eða flangalausri gerð.  
Byggingarlengd þeirra er yfirleitt styttri.  Tveggja 
flanga lokar eru jafn langir og styttri gerð 
renniloka og flangalausir lokar eru mun styttri. 

 

10.5.3 STJÓRNLOKAR 
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Algengustu stjórnlokar í vatnsveitukerfum eru spjaldlokar og sætislokar (globe valve).  
Kúlulokar eru sjaldan notaðir.  Spjaldlokar hafa litla rennslismótstöðu eða ζ á bilinu 
0,25-1,5, en sætislokar mun meiri með ζ-gildi á bilinu 2,0-10,0 (19).  Þegar stjórnlokar 
eru valdir eru nokkur atriði, sem mikilvægt er að hafa í huga, t.d. (26): 

a. Lokinn ætti að hafa áhrif á rennslið á öllu lokunarbilinu, þ.e.a.s. hafa góða 
stjórneiginleika. 

b. Mesta rennsli um lokann þarf að takmarka við að álagið verði ekki of mikið fyrir 
sjálfan lokann eða stjórnbúnað tengdan honum. 

c. Athuga þarf að rennslishraði verði ekki svo mikill að vatnið "sjóði" (cavitation) 
og valdi skemmdum á lokanum.  Sumir lokar þola illa rennsli við litla opnun 
vegna þessa.  

d. Suma loka ætti ekki að hafa í stöðu nálægt fullopinni, t.d. suma spjaldloka.  Á 
vissu bili getur snúningsálag straumsins skipt stöðugt um stefnu og valdið of 
miklu álagi á spindil og lokunarbúnað lokans. 

e. Þess skal gætt að hreyfing á stjórnloka verði ekki það hröð að þrýstingshögg 
myndist og hækki eða lækki þrýsting yfir þau mörk sem leiðslukerfið þolir. 

Rennslistjórnareiginleikum loka er oft  lýst með línuriti sem sýnir  staktapsstuðulinn 

 ζ (Δh = ζ v
g

2

2
 ) sem fall af opnun (opnunarhlutfall í % eða opnunarstaða í gráðum). 

Á myndinni hér fyrir neðan er slíkt línurit sýnt fyrir spjaldloka frá Jóhannesi Erhard.  
Staktapsstuðullinn er háður lokastærð og þrýstingsflokki og fer stækkandi með 
minnkandi pípuvídd og hækkandi þrýstingsþoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lóðrétti ásinn sýnir staktapsstuðulinn ζ á bilinu 0,1-1.000 og lárétti ásinn stöðu lokans 
(fullopinn 90° og lokaður = 0°).  Efsta línuritið á við um loka DN 150, PN 15 og það neðsta DN 
1.600, PN 6. 

Línuritið hér fyrir neðan er einnig fengið að láni frá Jóhannesi Erhard.  Það sýnir 
leyfilegan aðrennslishraða (miðað við dn) í 6, 10 og 16 bara spjaldlokum frá 
fyrirtækinu. 
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Lóðrétti ásinn sýnir vatnsþrýsting í börum og lóðrétti ásinn leyfilegan hámarks rennslishraða í 
m/sek. 

 
Sætislokar. 
Í venjulegum sætisloka myndar rennslisbrautin Ζ -beygju, sem hefur þau áhrif, að 
þrýstingsfall er mikið í lokanum (ζ á bilinu 2-10) og þar með er hann góður stjórnloki. 
Heppilegast er að staðsetja lokann þannig að rennslið stefni upp um sætisgatið, hornrétt 
á lokuna.  Með því fyrirkomulagi er minni hætta á rennslissliti, titringi og hávaða, þegar 
lokinn er notaður við rennslisstýringu (27). 
 
Sætislokar eru einnig framleiddir sem vinkillokar (angle valve) og lokar með 45° halla 
á spindli (friströmsventil, Y-pattern valve).  Þeir eru til í þrýstingflokkum upp í 40 bör 
og í nafnmálsstærðum á bilinu 15-300 mm. 
 

10.5.4 EINSTEFNULOKAR 
 
Algengustu gerðir einstefnuloka eru: spjaldlokar, kúlulokar, þindarlokar og sætislokar.  
Heppilegasta gerð þeirra fer eftir aðstæðum hverju sinni og miðast val á þeim oft við að 
draga úr hættu á miklum þrýstingshöggum við stefnubreytingar rennslis og stundum 
þarf að aðgæta að hugsanleg óhreinindi í vatninu trufli ekki virkni þeirra. 

A.m.k. tvær gerðir spjald-einstefnuloka eru notaðar í vatnsveitukerfum.  Önnur þeirra er 
með spjaldi sem hangir í liðamótum sem komið er fyrir efst á spjaldinu (swing check 
valve, Rückschlagklappe), en hin gerðin er útbúin með lokunarspjaldi sem snýst um 
spindil sem komið er fyrir í tvíhjámiðju-staðsetningu.  Þessir lokar eru fáanlegir með 
armi og færanlegu lóði, sem flýtir fyrir lokun og eykur um leið þrýstingsfall um lokann. 
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Tvær gerðir spjald-einstefnuloka frá Erhard.  Þeir eru útbúnir með armi og færanlegum lóðum.  
Þrýstingsþol 10 bör. 

Í þindarloka (Membran-Rückflusssperre) er hringlaga gúmmíþind komið fyrir utan um 
perulagðan hlut í miðju lokahússins.  Þessi loki er sérstaklega  gerður til að hafa 
lokunina mjúka, en ókostur er að nokkurn þrýsting þarf til að opna hann, 1-1,5 m.vs. 
(1). 

Kúlu-einstefnulokar (ball check valve) eru með sæti eins og sætislokar og kúlu sem sest 
á sætið og lokar fyrir rennslið þegar rennslisstefnan er slík.  Við mótstæða 
rennslisstefnu lyftist kúlan frá sætinu og færist inn í sérstakt hús þar sem hún truflar 
rennslið óverulega. 

Sætis-einstefnulokar eru fáanlegir í a.m.k. tveimur gerðum.  Í annarri þeirra er sætið 
eins og í venjulegum sætisloka með sætisflötum samsíða rennslisstefnunni.  
Lokuspjaldið er úr málmi með áföstum stangarbút, sem gengur inn í leiðirör þegar 
lokan lyftist frá sætinu. Þegar straumstefnan breytist í "lokunarstefnu" sígur lokan að 
sætinu vegna þyngdar sinnar (lárétt uppsetning  nauðsynleg) eða vegna krafts í gormi 
sem komið er fyrir í leiðirörinu (piston check valve). 

Í hinni sætislokagerðinni er sætið hornrétt á straumstefnuna og sæti og lokuspjald 
mynda kraga utan um perulaga hlut í miðju lokahúsi.  Stangarbútur áfastur 
lokuspjaldinu og tengdur gormi tryggir snögga lokun, þegar það á við.  Lokar af þessari 
gerð (nozzle check value) eru framleiddir af Mannesheim Demag AG í stærðunum 25-
1500 mm og í þrýstingsflokkum upp í 400 bör.  Lokunartími þeirra er minni en 0,15 
sek. 
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10.5.5 ÞRÝSTINGSMINNKUNARLOKAR 
 
Flestir þrýstingsminnkunarlokar eru byggðir upp á svipaðan hátt.  Þeir eru sætislokar og 
er lokuspjaldinu komið fyrir undir sætisopinu.  Spindill tengir saman lokuspjald og þind 
og þar fyrir ofan er áfastur og stillanlegur gormur.   
 
Hinn minnkaði þrýstingur (sem lokinn er 
stilltur á) virkar á þindina og leitast við að 
loka lokanum, minnka rennsli og auka 
þrýstingsminnkun.  Gormurinn er hins vegar 
spenntur þannig að hann leitast við að opna 
lokann.  Þegar þrýstingur í aðrennsli að 
þrýstingsminnkunarloka fer niður fyrir viss 
mörk fer lokinn í fullopna stöðu og eftir það 
er þrýstingsfall í gegnum hann óháð 
innstillingu og aðeins háð rennsli og 
staktapsstuðli. 
 
Ýmsar tegundir loka eru í notkun eða hafa 
verið boðnar til sölu hér á landi.  Af þeim má 
nefna Samson, Braukmann, Clayton, Hawido 
og  IWKA. Þrýstingsminnkunarlokar eru 
mjög gagnlegir í dreifikerfum vatnsveitna.  
Þeir minnka lekamagn og lengja endingartíma 
plastleiðslna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þrýstingsminnkunarloki frá Honeywell 
Braukmann fyrir mesta þrýsting 16 bör og 
mestu þrýstingsminnkun 14,5 bör. 

 

10.5.6 BRUNAHANAR 
 
Brunahanar eru annað hvort gerðir fyrir ofanjarðar eða neðanjarðar uppsetningu.  
Algengastir hér á landi eru ofanjarðar brunahanar og eru þeir framleiddir í 
nafnmálsstærðum Ø80, Ø100 og Ø150 mm og í þrýstingsflokkum 10 og 16 bör.  
Nafnmál brunahana á við um tengistút hans að neðan. 
 
Ofanjarðar brunahanar. 
Þeir voru framleiddir hér á landi í allmörg ár af vélsmiðjunni Hamri hf. en núna hefur 
Stálsmiðjan hf. tekið við framleiðslunni.  Þessi brunahanar eru Ø80 og Ø100 mm, 
sjálftæmandi og með aðeins einum slöngustút Ø65 mm.  Þeir eru gerðir úr járnsteypu. 
Brunahana má flokka eftir ýmsum eiginleikum fyrir utan nafnmál og þrýstingsþol, t.d. 

 
a. Fjöldi slöngustúta. 

Algengast er að þeir hafi tvo Ø65 mm stúta og víðari gerðirnar þriðja stútinn 
Ø100.  Samkvæmt þýska staðlinum DIN 3222 eru Ø80 mm brunahanar útbúnir 
með tveimur Ø50 mm slöngustútum.  Mjög mikilvægt er að gerð slöngustúta 
passi við þau rörtengi sem viðkomandi slökkvilið er með í fórum sínum.  
Brunahanar eru fáanlegir með og án slöngustútsloka með tilheyrandi keðjum. 
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b. Efni í bol. 
Seigjárnssteypa (ductil) er algengust núna, en áður var járnsteypa nær eingöngu 
notuð.  Brunahanar úr ryðfríu stáli eru einnig fáanlegir. 

c. Brunahanaloki. 
Lokinn er yfirleitt sætisloki sem er staðsettur neðst í bolnum og er ýmist 
opnaður á móti þrýstingi (lokan fyrir neðan sætið) eða undan honum. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd til vinstri sýnir brunahana úr ryðfríu 
stáli frá Hawle.  Þrír slöngustútar Ø65 og 
Ø110 mm með loki og keðju eru sýndir.  
Sætislokinn er með loku ofan sætis.  Hann er 
bæði aðalloki og sjálf-tæmingarloki.  
Tæmingarstúturinn er Ø25 mm og tengistútur 
að neðan er með flanga. 
Bolurinn er án brotsniðs. 
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Myndin til vinstri sýnir brunahana úr 
járnsteypu frá American Darling Valve.  Hann 
hefur brotsnið og sætisloka með loku undir 
sæti.  Fótbeygjan er með hólktengi og er hluti 
af lokahúsinu. 

 

d. Brotsnið. 
Sumir brunahanar eru framleiddir með brotsniði (break away connection, 
Sollbruchstelle), sem er haft fyrir ofan jarðaryfirborð (0,12 m samkvæmt DIN 
3222).  Hlutverk þess er að koma í veg fyrir að brunahanalokinn opnist, þegar 
brunahaninn brotnar, t.d. við ákeyrslu.  Brunahani án brotsniðs er yfirleitt með 
heilan bol milli hauss og lokahúss. 

e. Tengistútur að neðan. 
Tengistútur brunahana stefnir ýmist lóðrétt niður eða er láréttur, eins og hann er 
á American-Darling hönunum þar sem fótbeygjan er hluti hanans og lokahús um 
leið.  Yfirleitt eru stútarnir með stöðluðum flöngum en hólkstútar eru einnig 
fáanlegir. 

f. Tæming brunahana, 
Nauðsynlegt er að tæma brunahana eftir notkun, þ.e.a.s. rýmið i bolnum yfir 
lokanum, svo að ekki sé hætta á skemmdum í frosti.  Nýir brunahanar eru 
yfirleitt útbúnir með sjálfvirkri tæmingu og felur hún í sér tæmingarstút sem er 
staðsettur neðst á bolnum, rétt fyrir ofan lokann.  Þegar brunahanalokinn er í 
opinni stöðu er tæmingarstúturinn lokaður en við lokun opnast hann og bolurinn 
tæmist. 

g. Þrýstingsfall í brunahönum. 
Stærsti hluti þrýstingstapsins verður við stefnubreytingu rennslisins úr bol og 
inn í slöngustúta og í sætislokanum.  Heildarþrýstingstap í brunahana ræðst því 
mjög af stærð og lögun þessara tveggja hluta hans. 
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Í Bandaríkjunum er staðalbundin krafa til brunahana um mest 2,2 m.vs. 
þrýstingsfall við 63,1 l/sek rennsli um Ø114 mm slöngustút eða H = 0,00055 ⋅ 
q². 
Samsvarandi kröfur samkvæmt DIN 3222/2 eru ekki alveg sambærilegar af því 
þær miðast við rennsli um einn Ø65 mm stút. 

Þær fela í sér: 
Fyrir brunahana Ø80 mm H = 10 m.vs. qmin = 15,3 l/sek. eða H = 0,0427 q² 
og fyrir brunahana Ø100 mm H = 10 m.vs. qmin = 30,6 l/sek. eða H = 0,0107 q² 

þ.e.a.s. mun meira þrýstingstap en bandarísku kröfurnar fela í sér. 
 

Eftirlit og viðhald: 
Mikilvægt er að haft sé reglubundið eftirlit með brunahönum, því ýmislegt getur komið 
í veg fyrir að þeir skili hlutverki sínu eins og til er ætlast.  Eftirfarandi vankantar eru 
algengastir: 

a. Stíflun 
Ekki er óalgengt að möl eða aðrir aðskotahlutir stífli lokaop eða stúta. 

b. Lokun 
Stundum gleymist að opna fyrir loka á brunahanaleiðslu eftir að viðgerð hefur 
farið fram. 

c. Efri hluti brunahana lekur 
Lekinn getur verið í frostsprungu sem hefur myndast af því að haninn hefur ekki 
tæmt sig eftir notkun, en ástæðan getur verið stífluð eða þröng tæmingarrás eða 
lélegir tæmingarmöguleikar í fyllingu umhverfis hanann.  Önnur ástæða fyrir 
leka getur verið sú, að sprunga hafi myndast við ákeyrslu. 

d. Tærðir boltar 
Öðru hvoru þarf að skipta um samsetningarbolta brunahana vegna tæringar.  
Mælt er með að nota heit-zinkhúðaða bolta frekar en raf-zinkhúðaða eða ryðfría 
(Aisi 304) (35). 
 

Staðlar. 
Þýskir staðlar eru: 
DIN 3221 Unterflurhydranten. 
   Teil 1  Masse. 
   Teil 2  Anforderung, Prüfung. 

DIN 3222 Überflurhydranten. 
   Teil 1  Masse. 
   Teil 2  Anforderung, Prüfung. 

DIN 4055 Strassenklappen für Unterflurhydraten in Gehwegen und Fahrbahnen. 

DIN 14308 B-Festkupplung mit Gummidichtring. 

DIN 14309 A-Festkupplung mit Gummidichtring. 

DIN 14375 Strandrohr PN 16. 

DIN 19720 Tragplatten aus Beton für Strassenkappen. 
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Í Bandaríkjunum eru neðanskráðir staðlar mikilvægir: 
 
  AWWA, C 502. 
  Mutual Research Corporation and Underwriters Laboratories, UL 246. 
 
Helstu tegundir brunahana á markaði hérlendis eru: 

Ein-stúta Ø80 og Ø100 mm hanar í Stálsmiðjunni, eins og áður segir. 

American-Darling, ITT Kennedy og Erhard hjá Adolfi Bjarnasyni. 

Hawle hjá Tækja-Tækni hf. 

V.S. Pipe hjá Varmaverki  og  

American Water Works hjá Eldvarnarmiðstöðinni hf. 
 

10.5.7 ÞRÝSTINGSAUKNINGARBÚNAÐUR 
 
Þrýstingsaukning með dælustöð í dreifikerfinu getur verið hagkvæm lausn við sérstakar 
aðstæður.  Slíkar aðstæður eru yfirleitt þannig að takmarkaður hluti notenda hefur þörf 
fyrir viðbótarþrýsting vegna hárrar legu lands eða húss eða vegna mikillar fjarlægðar 
frá aðaldælustöð eða geymi.  Þörf fyrir þrýstingsaukningu getur verið stöðug t.d. þar 
sem er mikil geometrisk lyftihæð, en hún getur einnig verið nær eingöngu á vissum 
tímum, t.d. við qmax og qeldv. þar sem eru langar leiðslur að notkunarstað.  Við 
síðarnefndu aðstæðurnar getur verið þörf fyrir þrýstingsminnkun um nætur, þegar 
notkun er í lágmarki og þrýstingsaukningu einhvern hluta dagsins þegar notkun er 
nálægt hámarki. 
 
Áður en ráðist er í byggingu dælustöðvar fyrir þrýstingsaukningu er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir hagkvæmni hennar með því að skoða aðrar mögulegar lausnir til 
samanburðar, t.d. aukningu á pípuvídd með endurnýjunar- eða viðaukaleiðslum, 
þrýstingsaukningu í aðaldælustöð vatnsveitunnar eða minnkun á leka og notkun.  Helstu 
hlutar dælustöðvar af þessu tagi eru: 

a. Miðflóttaaflsdæla með nauðsynlegum rafbúnaði. 

b. Aðalleiðsla og framhjáleiðsla með stopp- og einstefnulokum og með stútum 
fyrir þrýstingsmæla og þrýstingsskynjara. 

c. Þrýstingsskynjari bak við dælu og búnaður (pressostat) sem stöðvar dælu við 
lítinn þrýsting og kemur í veg fyrir að hún gangi þurr.  Sami búnaður setur dælu 
aftur í gang, ef þörf krefur, þegar þrýstingur hefur náð ákveðnu innstilltu marki. 

d. Þrýstingsskynjari á leiðslu eftir dælu og tilheyrandi stjórnbúnaður sem setur 
dælu í gang við lágan þrýsting og stöðvar hana við háan (pressostat) eða stjórnar 
snúningshraða hennar á þessu þrýstingsbili. 

e. Þrýstingsmælar fyrir og eftir dælu. 

f. Tæmingar- og útloftunarlokar. 

g. Hugsanleg tenging (um símastreng eða loftsamband) við fjarlæga stjórnstöð og 
boðsendir, sem sendir upplýsingar um gang dælu, þrýsting á undan og eftir 
henni og e.t.v. rennsli. 
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Við val á dælum og stjórnbúnaði þarf fyrst að athuga helstu þætti dælingarþarfarinnar, 
þ.e.a.s. nauðsynleg mestu  og minnstu dælingarafköst og tilheyrandi lyftihæð við 
daglega notkun og við óvenjulega notkun (aðfangadagur, qeldv.

max ) og áætlað 
dælingarmagn.  Ef bilið milli mestu og minnstu afkasta er stórt er líklegt að tvær eða 
fleiri dælur séu heppileg lausn og snúningshraðastýring er heppilegur stjórnbúnaður ef 
nauðsynleg lyftihæð er breytileg, auk þess kemur snúningshraðastýring alltaf til greina 
til að draga úr óþægindum vegna þrýstingshögga við gangsetningu og stöðvun dælna. 
 
Dælunýtni og gæði dælustýringar eru þeim mun mikilvægari fyrir reksturskostnaðinn, 
því stærra sem dælingarmagnið er.  Mjög góð lýsing er á gerð vatnsdælustöðva í 
heimild (28). 
 

10.5.8 ÚTLOFTUNARLOKAR 

10.5.8.1  Inngangur 
 
Útloftunarlokar eru yfirleitt ekki settir á leiðslur í dreifikerfi vatnsveitna og eru ástæður 
fyrir þessu einkum tvær.  Í fyrsta lagi er leitast við að sleppa þessum lokum af því þeir 
eru dýrir og taka mikið pláss með nauðsynlegum umbúnaði og í öðru lagi eru þeir ekki 
taldir bráðnauðsynlegir af því vatnsstraumurinn nær yfirleitt að rífa með sér 
samansafnað loft og skila því inn í heimtaugarnar þar sem það kemst auðveldlega inn í 
húskerfi og út um töppunarkrana.  Ekki eru þó allar heimtaugar góðar afloftunarleiðir.  
Bestar eru þær sem eru tengdar í eða við leiðslutopp götuleiðslu og hafa jafna stígandi 
að húsleiðslukerfi.  Æskilegt er að hafa þetta í huga við hönnun og lagningu 
vatnsdreifikerfa og gera ráð fyrir aukadýpt á leiðslu þar sem hún liggur hæst svo að 
mögulegt sé að tengja heimtaug við leiðslutopp án þess að frostöryggi hennar sé skert 
of mikið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eins hólfs inn- og útloftunarloki frá Erhard.  Hann er gerður fyrir vinnuþrýsting 1-10 bör og er 
án stopploka. 

 
 
Önnur útloftunarleið er um brunahana og er sú leið sérstaklega greiðfær þegar 
brunahanaleiðsla er jafn víð og götuleiðslan.  Það er því æskilegt, ef annað mælir ekki á 
móti því, að tengja brunahanaleiðslur við götuleiðslur þar sem þær liggja hæst. 
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Þriðja útloftunarleiðin í vatnsveitukerfum er um þar til gerða loka, sem annað hvort eru 
handstýrðir eða sjálfvirkir.  Nafnmál útloftunarloka er oft valið u.þ.b. 1/8 af nafnmáli 
viðkomandi vatnsleiðslu.  Þótt ekki sé talin þörf á sérstökum útloftunarlokum í 
dreifikerfum vatnsveitna, sbr. heimild (1), (8) og (15) er sjálfsagt að koma þeim fyrir við 
vissar aðstæður, t.d. 
 
a. Þar sem kemur fyrir langur leiðslukafli, e.t.v. með hápunktsstefnubreytingu, án 

útloftunarmöguleika um heimtaugar eða brunahana. 

b. Þar sem lagt hefur verið í kostnað við brunn utan um loka, rennslismæli eða 
annan búnað og þar sem viðbótarkostnaður við tengingu útloftunarloka er 
tiltölulega lítill. 

 
Í tilvikum þar sem loftsamansöfnun á sér stað í vatnsveituleiðslu er hægt að meta 
nauðsyn þess að gera sérstakar ráðstafanir til útloftunar með hliðsjón af neðanskráðum 
línuritum.  (1).  Þau sýna þann lágmarks rennslishraða, sem er nægjanlegur til að loft í 
leiðslu berist með straumnum.  Eins og sjá má, er nauðsynlegur rennslishraði vaxandi 
með vaxandi pípuvídd og með vaxandi halla í straumstefnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línurit úr Taschenbuch der Wasserversorgung  (1) sem sýnir nauðsynlegan rennslishraða í  
leiðslum við mismunandi aðstæður til að loft berist með straumnum. 
Eitt línurit er fyrir hverja pípuvídd.  Lóðrétti ásinn sýnir leiðsluhalla í % í straumstefnu og sá 
lárétti rennslishraða í m/sek. í leiðslunni. 
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10.5.8.2  Gerðir útloftunarloka 
 
Handstýrðir lokar geta verið af hvaða gerð, sem fáanleg er, en heppilegastir eru líklega 
keilu-, kúlu- eða sætislokar. 
 
Sjálfvirkir útloftunarlokar eru annað hvort eins- eða tveggja hólfa.  Í hverju hólfi er 
kúla, sem hefur það hlutverk að fljóta upp og loka fyrir útstreymisgat þegar lítið eða 
ekkert loft er í hólfinu.  Þegar loft safnast upp í hólfið lækkar vatnsborð þess, kúlan 
fylgir með og loft kemst út um útstreymisgatið. 
 
Sumir lokar virka aðeins við útloftun en aðrir virka í báðar áttir og hleypa lofti inn 
þegar verið er að tæma leiðslur.  Þeir flýta fyrir tæmingu og minnka undirþrýsting í 
leiðslu við miklar þrýstingssveiflur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tveggja hólfa inn- og útloftunarloki frá Erhard.  Hann er útbúinn með sætisloka og gerður fyrir 
vinnuþrýsting á bilinu 1-25 bör. 
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10.6 GERÐ LEIÐSLUKERFA 

10.6.1 VATNSVEITULEIÐSLUR Í JÖRÐ 
 
Við staðsetningu vatnveituleiðslna í jörð er nauðsynlegt að taka tillit til ýmissa 
sjónarmiða, sem því miður eru ekki alltaf fullkomlega samræmanleg og er því stundum 
nauðsynlegt að velja heppilega millileið. 
 
Hæfileg dýpt leiðslu. 
Vatnsveituleiðslur eru yfirleitt lagðar á vissu hæðarbili, sem takmarkast að ofan af 
hitaveituleiðslum, síma- og rafmagnsstrengjum og frostfrírri dýpt.  Að neðan eru það 
hins vegar frárennslisleiðslur og þá sérstaklega skólpleiðslur sem takmarka dýptina. 
 
Í Þýskalandi miðast minnsta dýpt við neðanskráð þekjulag yfir leiðslum samkvæmt (1). 

DN, mm    80-200,  250,  300,  400,   500,  600,  700,  800. 
Lágmarksþykkt þekjulags, m    1,5,     1,45,  1,4,  1,35,  1,3,   1,25,  1,2,  1,15. 

Hér á landi er algengt að leggja leiðslur 0,2-0,4 m grynnra en þessu nemur.  Sjálfsagt er 
að leggja vatnsveituleiðslur með jöfnum halla milli fyrirfram valinna brotpunkta svo að 
auðvelt sé að gera ráðstafanir til að tæma leiðslu í lágpunkti og lofttæma hana í 
hápunkti um heimtaug eða brunahana. 
 
Staðsetning leiðslu í plani: 
Fjárhagslega sjónarmiðið ræður því að vatnsveitu- og fráveituleiðslur eru oftast lagðar í 
sama skurð og í lítilli fjarlægð hvor frá annarri.  Þessi ráðstöfun samræmist ekki 
kröfunni um lágmarkshættu á mengunarflutningi frá skólpleiðslu í vatnsveituleiðslu, en 
slíkur flutningur getur átt sér stað þar sem eru lekar á báðum leiðslum og þá sérstaklega 
þegar undirþrýstingur verður í vatnsveituleiðslunni, t.d. við tæmingu eða við miklar 
þrýstings-sveiflur. 

Þar sem þannig hagar til, að grunnvatn stendur hátt og nær jafnvel yfir vatnsveituleiðslu 
eða leiðslur eru lagðar í þétt jarðlög með litlum niðursigsmöguleikum, er ástæða til að 
auka kröfur um minnstu fjarlægð milli þessara leiðslna.  Í "Dansk Ingeniörforenings 
norm for fælles vandforsyningsanlæg" (8) er krafist minnstu fjarlægðar milli rörveggja 
1,0 m þegar vatnsveituleiðslan er staðsett ofar og 1,0 + 1,5 × h   þegar hún er neðar.  
Hér táknar h hæðarmun í m milli miðlína leiðslna.  Leiðslur úr PEH og PVC plasti ætti 
að leggja sem  lengst frá geymum og leiðslum með jarðgasi, bensíni eða olíum.  Þegar 
slíkar leiðslur eru lagðar samsíða þessum mannvirkjum á bili milli rörveggja þeirra að 
vera minnst 1,0 m (8). 
 
Mikilvægt er að vatnsveituleiðslur séu þannig staðsettar, að auðvelt sé að komast að 
þeim til eftirlits, viðhalds og viðgerða.  Til að tryggja þetta eru neðanskráðar ráðstafanir 
æskilegar. 

a. Minnsta lárétta fjarlægð frá annarri leiðslu eða jarðstreng skal vera 0,4 m og 
minnsta lóðrétta bil við þverun 0,2 m (29). 

b. Fjarlægð frá undirstöðum bygginga skal vera nægileg til að öryggi þeirra sé ekki 
skert þótt grafið sé niður að leiðslu. 
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c. Vatnsveituleiðslur skulu lagðar þar sem öruggt leyfi er fyrir að leggja þær og 
grafa niður að þeim síðar, t.d. í götusvæði viðkomandi sveitarfélags. 

 Ef leggja þarf leiðslu yfir land sem annar aðili á eða hefur umráðarétt yfir er 
nauðsynlegt að fá tilskilin leyfi fyrir lagningu og síðar aðkomu að leiðslunni. 

 Ef um er að ræða einkaeign, sem getur skipt oft um eiganda er öruggast að 
þinglýsa kvöð á eignina, sem tryggir fullnægjandi heimild fyrir staðsetningu 
leiðslunnar og aðkomu að henni.  Slík kvöð ætti að ná yfir minnst 5 m breiða 
ræmu meðfram leiðslunni. 

 
Lagning vatnsröra, fylling umhverfis þau og burðarþol þeirra. 
Við flutning og lagningu vatnsröra skal þess gætt að burðarþol þeirra skerðist ekki.  
Auðvelt er að setja rispur í plaströr, t.d. með því að draga þau eftir hrjúfu yfirborði, en 
grunn rispa getur skert þrýstingsþol og endingartíma röranna verulega.  Einnig þarf að 
gæta þess að ryðvarnarlag stál- og járnsteypuröra skemmist ekki.  Rörin eru lögð á vel 
þjappað og jafnað jöfnunarlag úr grús, sem er haft minnst 0,05 m þykkt og með stærstu 
kornastærð 16 mm ef um plaströr er að ræða (30).  Þar sem skurðbotninn er mjög 
ósléttur, t.d. sprengd klöpp eða gróf möl er nauðsynlegt að hafa jöfnunarlagið þykkara 
t.d. 0,10-0,15 m. 
 
Stundum er nauðsynlegt að leggja burðarlag eða millilag undir jöfnunarlag þar sem 
skurðbotn hefur litla burðargetu, eða þar sem hann er sérstaklega grófur (grjót, gróf 
möl, nýlegt gljúpt hraun) og því hætta á að efni út jöfnunarlagi hripi niður. 
 
Við lagningu stífra röra (stál-, járnsteypu- og asbeströr) er lagt sérstakt stuðningslag úr 
sama efni og jöfnunarlagið í þykkt sem er minnst 0,05 m og mest 0,25 × du.  Þessu lagi 
er ætlað er gefa rörbolnum stuðning á 60°-90° hluta af botni hans. 
 
Þegar leiðslukafli hefur verið þrýstingsprófaður og samþykktur af verkkaupa, hefst  
fylling meðfram rörum og yfir þau.  Þessi fylling er þjöppuð í mest 0,3 m þykktum og 
þarf sérstaklega að gæta varúðar við fyllingu og þjöppun meðfram rörum svo að lega 
þeirra og samskeyti raskist ekki. 
 
Þegar leiðslur eru lagðar í skurð þar sem er mikið vatnsrennsli getur þurft að minnka 
rennslið, t.d. með dælingu, til að koma í veg fyrir að fylling raskist. 
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Kröfur um fyllingar næst rörum samkvæmt heimildum (30) og (31). 

a. Jöfnunarlag 
Plaströr Stærsta steinastærð, dmax = 16 mm, mest 10% þyngdar á bilinu 8-16 

mm, ekki frosið efni og steinar ekki með hvössum hornum (ekki 
brotið efni).  Minnsta þykkt 0,05 m, en þykkara lag undir hólkrörum 
og víðari rörum. 

Stíf rör dmax = 32 mm, mest 10% þyngdar á bilinu 16-32 mm, ófrosið efni. 
 Minnsta þykkt 0,05 m, meiri þykkt með vaxandi pípuvídd, 30% 

meiri þykkt undir hólkrörum en hólklausum rörum. 

b. Stuðningslag 
Stíf rör Kröfur um kornastærð og frostleysi þær sömu og fyrir jöfnunarlag. 

c. Fylling meðfram og yfir rör 
Plaströr Kröfur um stærð og lögun korna og frostleysi þær sömu og fyrir 

jöfnunarlag. 
 Minnsta þykkt yfir rörhvirfli 0,10 m, meiri þykkt við rörtengi og 

loka. 

Stíf rör dmax = 64 mm, ófrosið efni, sem inniheldur ekki tærandi efni. 

Til greina kemur að nota sand í ofannefndar fyllingar, þegar engin hætta er á að 
hann hripi inn í aðliggjandi jarðlög þannig að holrúm myndist og stuðningur við 
leiðslu minki verulega. 

d. Fylling í efri hluta skurðar 
Kröfur til þessarar fyllingar eru óháðar röragerð og byggjast oftast á 
vegatæknilegum sjónarmiðum, þ.e.a.s. að burðareiginleikar og frostöryggi 
fyllingar í skurði séu svipuð og utan skurðar. 
 

Sérstök athugun á burðarþoli 
Þegar búið hefur verið um rör eins og lýst er hér á undan, samkvæmt dönsku stöðlunum 
DS 430 og DS 437, er yfirleitt ekki ástæða til að gera sérstaka athugun á burðarþols-
öryggi vatnsveituleiðslu.  Við vissar aðstæður er þó rétt að framkvæma slíka athugun 
t.d. 

a. Þar sem álag frá umferð er mikið vegna þunga umferðar og þunns þekjulags 
ofan á leiðslu. 

b. Þar sem er mikið álag frá fyllingu af því þekjulag er þykkt og burðargeta 
skurðveggja er lítið. 

c. Þegar rör eru í lægstu þrýstingsflokkum. 

d. Þar sem undirþrýstingur getur komið fyrir í leiðslu. 
 
Við burðarþolsathugun á rörum í jörð er bent á heimildir (11) og (32).  Sjá einnig (10b). 
 

10.6.2 STOPPLOKAR 
 
Engar sérstakar reglur gilda um staðsetningu stopploka í dreifikerfum vatnsveitna, en 
algengast er að þeir séu settir: 
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a. Við helstu greiningar og er við það miðað að hægt sé að loka af ákveðna 
leiðslukafla án þess að of margir íbúar missi vatnsaðfærslu við það. 

b. Við brunahana. 

c. Báðum megin við þrýstingsaukningasrdælur, þrýstingsminnkunarloka, rennslis-
mæla og e.t.v. útloftunarloka og á tilheyrandi hliðarleiðslur, ef lagðar eru. 

Lokar við greiningar og við brunahana er yfirleitt komið fyrir í fyllingu með spindil-
framlengingu, spindilhlíf og vatnshanahólki efst.  Árangursrík aðferð við að auka 
ryðvörn niðurgrafinna loka og annarra  járnhluta (beygjur, té, flangatengi) er að vefja þá 
þétt með plastdúk..  Þegar lokað er fyrir stopploka myndast kraftur með sömu stefnu og 
rennslið.  Stærð hans er margfeldi af innri þrýstingi og þverflatarmáli leiðslu.  Yfirleitt 
yfirfærist þessi kraftur auðveldlega, sem passívur jarðþrýstingur við flanga og sem 
núningskraftur milli fyllingar og leiðslu og er því ekki ástæða til að gera aðrar 
ráðstafanir í þessu sambandi en að vanda val og þjöppun fyllingar umhverfis lokann. 
 

10.6.3 BRUNAHANAR 
 
Eins og áður segir eru nær eingöngu notaðir ofanjarðar brunahanar á Íslandi.  Þeir hafa 
þann kost fram yfir neðanjarðarhana að auðveldara er að finna þá og tengja við þá í 
miklum snjóalögum. 
 
Brunahanar eru yfirleitt staðsettir við enda sérstakrar brunahanaleiðslu, sem er útbúin 
með stopploka þar sem hún greinist frá götuleiðslunni eða nálægt hananum.  Ráðlegt er 
að steypa stuðningsklossa bak við fótbeygju brunahana og að koma fyrir hæfilegu 
magni af drenmöl undir tæmingarstút hans til að auðvelda tæmingu. 
 
Kröfur um staðsetningu brunahana og minnstu fjarlægð þeirra frá hugsanlegum 
brunastöðum hafa mikil áhrif á kostnað við gerð vatnsdreifikerfa, enda getur kostnaður 
við hvern þeirra verið á bilinu 200-350 þús.kr.  Það er því mikilvægt að nauðsynlegur 
lágmarksfjöldi þeirra sé valinn í nánu samráði við viðkomandi slökkviliðsstjóra og 
brunatryggingarfélög.  Jafnframt er sjálfsagt að athuga hugsanlega hagkvæmni við að 
fækka brunahönum og auka í staðinn flutningsgetu á eldvarnarvatni í geymum eins og 
áður er minnst á. 
 
Æskilegt er að tengja brunahana við vatnsveituleiðslur þar sem lega þeirra er hæst til  
að auðvelda útloftun.  Jafnframt er æskilegt að brunahanaleiðsla hafi stígandi halla að 
brunahana.  Einnig er hagkvæmt að tengja brunahana þar sem vatnsveituleiðsla er lægst 
til að auðvelda tæmingu. 
 

10.6.4 ANNAR BÚNAÐUR Í DREIFIKERFUM VATNSVEITNA 
 
Hér er átt við búnað fyrir rennslis- og þrýstingsmælingu, þrýstingsaukningu, þrýstings-
minnkun, út- og innloftun og tæmingu.  Þessum búnaði er yfirleitt komið fyrir í 
manngengum neðanjarðarbyrgjum, en stundum í húsum með leiðslukjallara.  Við 
þannig fyrirkomulag þarf að tryggja sérstaklega frostöryggi leiðslu og búnaðar með því 
að einangra loft, lok og efsta hluta veggja og upphitun kemur einnig til greina. 
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Loftraki getur valdið óþægindum í þessum mannvirkjum.  Hann þéttist á köldum 
flötum, veldur tæringu á stálhlutum og getur skemmt rafbúnað.  Vafningaeinangrun 
dælumótors sem stendur ónotaður í langan tíma getur rýrnað verulega í röku lofti (36). 
Til að koma í veg fyrir þessi óþægindi hefur reynst vel að nota sérstök 
rakaeyðingartæki, sem  er hægt að stilla á ákveðið rakastig þannig að daggarmark 
loftsins verði örugglega 1-2°C neðar en hitastig köldustu flata, en á þann hátt er komið í 
veg fyrir að þéttiraki myndist.  Óheppilegt er að hita upp rými þar sem 
rakaeyðingartæki er í gangi því orkunotkun þeirra vex með hækkandi lofthita. 
 
Við frágang á leiðslukerfum er mikilvægt að tekið sé tillit til krafta sem verða til í 
lokuðum leiðslum í beygjum og þar sem þrýstingsbreyting á sér stað (lokar, dælur, 
þrýstingsminnkun).  Stærð þessara krafta er að stærstum hluta háð innra flatarmáli 
leiðslu annars vegar og hins vegar stærð þrýstingsmunar eða stefnubreytingar.  Algengt 
er að yfirfæra þessa krafta um stálleiðslur og stálbita í steinsteypt gólf og veggi. 
 
Dæmi um tengingu búnaðar er sýnd á neðanskráðum myndum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lóðrétt snið í brunn með rennslismæli, þrýstingsminnkunarloka og þrýstingsskynjurum. 
 



40  af  50 

1995  Vatnsveituhandbók Samorku 
Kafli 10;  Dreifikerfi vatnsveitna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lóðrétt snið í brunn með út- og innloftunarloka. 
 
Þegar rennslismæling er ekki höfð með þrýstingsaukningardælingu er hægt að hafa 
einstefnuloka í stað stopploka á hliðarleiðslu.  Með því fyrirkomulagi verður 
þrýstingstap minna, þegar dæla er ekki í gangi.  Leitast er við að hafa þrýstingstap í 
soggrein dælu sem minnst og beygjur eins fáar og hægt er og helst í einu plani (28). 
 
Við tengingu rennslismæla þarf að sjá til þess að nægilega löngum beinum leiðslukafla 
án rennslistruflana sé komið fyrir á undan og eftir mæli.  Með þeirri ráðstöfun er verið 
að tryggja að nákvæmni mælingar verði sem mest. 
 
Við tengingu sjálfvirkra út- og innloftunarloka er æskilegt að koma fyrir stopploka milli 
vatnsveituleiðslu og útloftunarloka.  Með því má aftengja útloftunarloka, vegna 
viðhalds og viðgerða, án þess að nauðsynlegt sé að loka fyrir rennsli í vatnsveituleiðslu. 
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10.7 ÞRÝSTINGSPRÓFUN 

10.7.1 INNGANGUR 
 
Þegar búið er að leggja ákveðinn leiðslukafla er hann venjulega þrýstingsprófaður áður 
en fyllt er yfir hann.  Byrjað er á því að loka leiðsluendum eða enda - e.t.v. með 
flangaloki, sem er útbúið með áfyllingar- og útloftunarstútum (4).  Ráðstafanir eru 
gerðar til að styðja við beygjur, T-greinar, leiðsluenda og aðra álíka staði þar sem innri 
þrýstingur getur raskað legu  leiðslunnar ef ekkert er að gert.  Yfirleitt eru notaðir 
steinsteyptir klossar til að yfirfæra lárétta krafta og stóra lóðrétta krafta.  Minni lóðrétta 
krafta með stefnu upp má yfirfæra með fargi úr sandi og grjóti.  Steinsteyptir klossar 
sem er ætlað að taka við láréttum krafti eru yfirleitt steyptir þétt að skurðvegg.  Þannig 
yfirfærist hinn lárétti kraftur að hluta um skurðvegginn (svo til allur í klapparskurði) og 
að hluta sem núningsspenna við botn.   
 
Þrýstingsprófanir eru framkvæmdar með það að markmiði að sannreyna styrk og 
þéttleika röra og samskeyta.  Fyrsta skref prófunarinnar er að fylla viðkomandi 
leiðslukafla með vatni og er mikilvægt að allt loft hverfi úr leiðslunni við þá aðgerð.   
Sjálf þrýstingsprófunin skiptist í forprófun og aðalprófun og er framkvæmd hennar 
mismunandi eftir pípugerð, pípuvídd og þrýstingsþoli.  
 
Hér á eftir er skráð lausleg lýsing á þrýstingsprófunum algengustu leiðslutegunda og er 
nær eingöngu stuðst við þýska staðalinn DIN 4279 (34) í því sambandi.   
 
Forprófun. 
Eftir að leiðslan hefur verið fyllt af vatni og tæmd af lofti er þrýstingur aukinn í 
þrýstingsþol leiðsluefnis, PN, og ef ekkert finnst athugavert við þéttleika eða 
stöðugleika leiðslu er þrýstingur að lokum aukinn í prófunarstærð, PP. 
 
Þegar mikill hæðarmunur er á leiðslu verður mikill þrýstingsmunur milli hæsta og 
lægsta hluta hennar.  Nægilegt er að velja prófunarkaflann þannig að þrýstingur í efsta 
hluta hans sé 1,10 × þrýstingsþol um leið og hann er jafn tilskildum prófunarþrýstingi í 
lægsta hluta hans. 
 
Aðalprófun. 
Aðalþrýstingsprófunin er framkvæmd í beinu framhaldi af forprófuninni og er 
prófunar-þrýstingurinn 1,3 × PN fyrir PE rör og 1,5 × PN eða PN + 5 bör fyrir aðrar 
gerðir. 
 
Nauðsynlegur búnaður við þrýstingsprófanir. 

a. Dæla sem getur skapað viðeigandi prófunarþrýsting. 

b. Vatnsmæligeymir eða vatnsmagnsmælir. 

c. Þrýstingsmælir með 0,1 bar aflestrarnákvæmni. 

d. Einstefnuloki og stopploki. 

e. Útloftunarbúnaður. 

f. Hitamælar til að mæla hitastig vatns í leiðslu og lofts utan leiðslu. 
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10.7.2 ÞRÝSTIPRÓFUN SEIGJÁRNSSTEYPURÖRA (án sementshúðunar að innan) 
 
  

Nafnmál 
mm 

 
Varandi

klst. 

Nafnmáls-
þrýstingur 

bör 

Prófunar-
þrýstingur 

bör 

Leyfileg lækkun 
þrýstings á 

prófunartímanum
Forprófun 40-200 3 10 10-15  
 250-400 6 16 16-21  
 > 400 12 > 16 PN-(PN+5)  
Aðalprófun 40-400 3 10 15 0,1   bar 
 500-700 12 16 21 0,15 bar 
 > 700 24 > 16 PN+5 0,2   bar 

 
Forprófunarvarandinn mælist frá þeim tíma er prófunarþrýstingurinn hefur náð 
nafnmáls-þrýstingi PN. 

10.7.3 ÞRÝSTIPRÓFUN SEIGJÁRNSSTEYPURÖRA OG JÁRNRÖRA  

 (með sementsmúrhúðun að innan) 
Prófunin skiptist í þrjá hluta, forprófun, þrýstingslækkunarprófun og aðalprófun. 
 
Forprófun 
Prófunarþrýstingur er sá sami og fyrir seigjárnssteypurör án sementsmúrhúðunar en 
prófunarvarandi er lengri eða 24 klst.  Vegna stöðugrar vatnsupptöku múrhúðunarinnar 
lækkar þrýstingur í prófunarleiðslunni og þarf því að hækka hann eftir hverja lækkun að 
Δp = 0,5 bar. 
 
Þrýstingslækkunarprófun 
Hún er framkvæmd til að ganga úr skugga um að prófunarleiðslan hafi verið lofttæmd 
fullkomlega og hefst í beinu framhaldi af forprófuninni.  Eftir að prófunarþrýstingurinn 
hefur lækkað um tiltekið Δp er vatni dælt inn í leiðsluna þar til fullum prófunarþrýstingi 
er náð.  Vatnsmagnið sem til þess þarf ΔV er mælt.   
 
Ef ΔV ≤ 1,5 × a × Δp × L telst leiðslan nægjanlega lofttæmd og tilbúin í aðalprófun. 

Hér er ΔV í cm³ og  er Δp  í börum  L er leiðslulengdin í m og k  er stuðull með 
neðanskráðum gildum (sjá nánar í (34)). 

DN 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 
a  0,5  0,8  1,2  2,4  5,5  9,7  15  25  35 

Aðalprófun 

 
Nafnmál 

mm 

Prófunar 
varandi 

klst. 

Nafnmáls-
þrýstingur

bör 

Prófunar-
þrýstingur 

bör 

Leyfileg 
þrýstingslækkun 
á prófunartíma  

40-200 3    
250-400 6 10 15 0,1  bar 
500-700 18 16 21 0,15 bar 

> 700 24 > 16 PN+5 0,2  bar 
 

10.7.4 ÞRÝSTINGSPRÓFUN STÁLRÖRA MEÐ OG ÁN JARÐBIKSHÚÐUNAR 
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Prófunin skiptist í forprófun og aðalprófun og hér gilda sömu tölur og fyrir seigjárns-
steypurör án múrhúðunar um prófunarþrýsting, prófunarvaranda og leyfilegt 
þrýstingsfall. 
 

10.7.5 ÞRÝSTINGSPRÓFUN RÖRA ÚR HÖRÐU PVC PLASTI 
 
Prófunaraðferðin gildir fyrir rör samkvæmt DIN 19532. 

Forprófun 
   Prófunarvarandi ≥ 12 klst. 
   PN Prófunarþrýstingur 
   bör  bör   
Prófunarþrýstingur   6  6-9 
   10           10-15 
   16           16-21 

Aðalprófun 
     DN 
      mm  
Prófunarvarandi  ≤ 150  3 klst. 
   200-400 6 klst. 

     PN 
      bör  
Prófunarþrýstingur     6    9 bör 
     10  15 bör 
     16   21 bör 

Leyfileg þrýstingarlækkun á prófunartímanum: 0,2 bar. 
 

10.7.6 ÞRÝSTINGSPRÓFUN RÖRA ÚR PEH PLASTI 
 
Prófunaraðferðin gildir fyrir rör samkvæmt DIN 19533. 

Forprófun 
Prófunarþrýstingur.   
Hann er 1,5 × nafnmálsþrýstingurinn og þarf að halda honum við með því að dæla 
viðbótarvatni inn í leiðsluna á 2 klst. fresti. 

Prófunarvarandi 
Leiðslur án samtenginga  =   4 klst. 
Leiðslur með samtengingum  = 12 klst. 

Aðalprófun 
Prófunarþrýstingur: 1,3 × nafnmálsþrýstingur 
Prófunarvarandi           DN ≤ 150 3 klst. 
   200 ≤ DN ≤ 400 6 klst. 
Leyfileg þrýstingslækkun: 0,1 bar/klst. 
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