
 

 
 
 
 
 
 

Vatnsveituhandbók Samorku 
 

Kafli 5 
 

Dælur og stjórntæki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guðmundur Þóroddsson og Björgvin Guðmundsson 
 

Vatnsveitu Reykjavíkur 
 

Maí 1999 



2 af 35 

Guðmundur Þóroddsson og Björgvin Guðmundsson                VATNSVEITUHANDBÓK SAMORKU 
Maí 1999                                                                                                       Kafli 5; Dælur og stjórntæki 

 
 
Efnisyfirlit 
 

5.1. Dælur.............................................................................................................3 
5.1.1. Helstu tegundir dæla fyrir vatnsveitur ...........................................................3 
5.1.2. Almennt ..........................................................................................................4 
5.1.3. Láréttar dælur .................................................................................................4 
5.1.4. Lóðréttar dælur ...............................................................................................5 
5.1.5. Lóðréttar dælur notaðar til að auka þrýstihæð ...............................................8 
5.1.6. Notkun dælurita..............................................................................................8 
5.1.7. Snúningshraði dælu......................................................................................17 
5.1.8. Fyrirbyggjandi viðhald og eftirlit.................................................................17 
5.1.9. Rakavarnir á rörakerfum  - Loftþurrkarar....................................................17 
5.2. Hraðastýringar...........................................................................................25 
5.3. Stjórntæki. ..................................................................................................28 
5.3.1. Reglar...........................................................................................................28 
5.3.2. Kerfiráður (Sjá einnig kafla 7.5)..................................................................29 
5.3.3. Samskiptabúnaður ........................................................................................31 
5.3.4. Fjarstýringar. ................................................................................................33 
5.3.5. Gagnasöfnun. ...............................................................................................34 
5.3.6. Öryggismál...................................................................................................34 
5.4. Heimildaskrá:.............................................................................................35 

 
 
 
 
 
 



3 af 35 

Guðmundur Þóroddsson og Björgvin Guðmundsson                VATNSVEITUHANDBÓK SAMORKU 
Maí 1999                                                                                                       Kafli 5; Dælur og stjórntæki 

5.1. Dælur 
Í kafla þeim sem hér fer á eftir er gert ráð fyrir því að þeir sem lesi hafi nokkra þekkingu á því 
sem um er fjallað og séu vanir að umgangast dælur og dælustöðvar.  Hins vegar er farið mjög 
grunnt í efnið. Fyrir þá sem ekki eru vanir vatnsveitum og dælukerfum er til mjög góð bók 
sem gefin er út af Grundfors og heitir Vandforsyning og fjallar fyrst og fremst um dælur á 
einfaldan og aðgengilegan hátt.  Fyrir þá sem vilja fara dýpra í málin er hægt að mæla með  
bókinni Pumpeståbi og til að fá enn dýpri umfjöllun er bókin Centrifugal pumps ágæt. 
Almennari upplýsingar má svo yfirleitt fá úr handbókum framleiðenda. 
 
5.1.1. Helstu tegundir dæla fyrir vatnsveitur 
 
Fyrir vatnsveitur koma varla til greina aðrar dælugerðir en hefðbundnar miðflóttaaflsdælur.  
Ástæðan fyrir því er að vatn á Íslandi er vökvi með litla seigju og fá vandamál. Vandamál 
tengd vatnsveitu svo sem óhreinindi eða tæring er best að leysa áður en vatninu er dælt inn í 
dreifikerfið. Aðrar dælugerðir svo sem snigildælur, tannhjóladælur, membrudælur og 
“loftdælur” koma ekki til greina þegar dæla á venjulegu vatni vegna verðs, áreiðanleika, 
endingar, nýtingar og fleiri atriða.  Þær geta hins vegar hentað í sérstökum tilvikum, t.d. við 
skömmtun eða við hreinsun á borholum. 
 
Efnisval í dælum fyrir vatnsveitur er einfalt því yfirleitt eru notaðar hefðbundnar 
dælur úr steypujárni með hjólum úr koparblöndu.  Rétt er að taka vara á því að ef  
nota þarf dælur úr öðrum efnum getur þurft að einangra þær galvanískt frá lagna-
kerfinu og/eða borholu.  Sérstaklega á þetta við um ryðfrítt stál sem getur auðveldlega 
valdið óðatæringu eða tærst sjálft  ef  það er beintengt við svart stál. 
 
Af venjulegum dælum eru helst tvær gerðir notaðar, með dæluhjólin lóðrétt eða með 
dæluhjólin lárétt. (sjá mynd 5.1)   
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5.1.2. Almennt 
 
Við val á dælu þarf almennt að skilgreina þrýstihæð og 
soghæð dælunnar.  Gæta þarf að við hvaða þrýsting dælan á 
að vinna.  Einnig þarf að skoða hvort loftbólur koma til 
með að myndast á blöðum dælunar vegna undirþrýstings.  
Það er skoðað með því að finna þrýstinginn við inntak 
dælunnar og bera hann saman við leyfilegan þrýsting við 
inntak. Með þrýstihæð er átt við þá þrýstingshækkun sem 
verður við dælinguna og með sogþrýsting er átt við  þá 
lyftihæð sem er frá vatnsborði að inntaki dælu að 
meðtöldum töpum vegna viðnáms (sjá mynd  5.2)  Oft er 
sogþrýstingur neikvæður, þ.e. vatnið streymir sjálft að 
inntaki dælu.  Þetta á við þegar verið er að hækka þrýsting í lögn með dælingu og einnig er 
þetta yfirleitt raunin í lóðréttum borholudælum. Sogþrýsting er sérstaklega mikilvægt að 
skilgreina rétt þar sem hann ræður mestu um það hvort loftbólur myndast á dæluspöðum með 
tilheyrandi skemmdum á hjólum og búnaði.  Einnig þarf stundum að gæta að því að þótt 
hækkun á þrýstingi sé ekki mikil þá getur hann samt orðið meiri en dælan ræður við ef 
bakþrýstingur er hár.  Þá er efni í dæluhúsi og ásþéttingum ekki gert fyrir þann þrýsting sem 
verður í dæluhúsinu.   
 
5.1.3. Láréttar dælur 
 
Munurinn á láréttum dælum og lóðréttum er að í láréttum dælum eru öxlanir láréttir en í 
lóðréttum eru öxlanir lóðréttir. Láréttar dælur eru algengustu gerðir dæla.  Eru þær yfirleitt 
eins þreps en verða fljótt hlutfallslega dýrar ef þrep eru fleiri.  Láréttar dælur henta sérstaklega 
vel til að hækka þrýsting um allt að 10-15 bör (100 til 150 m) sem auðveldlega næst í eins 
þreps dælu.  Þegar dæla er valin þarf að skilgreina hvernig inntökum á að vera háttað, þ. e. 
hvort inntakið á að vera að miðju hjólinu, við hliðina á miðjunni eða inn um hlið hússins.  Á 
sama hátt þarf að skilgreina hvort úttakið á að vera um topp dælunnar eða á hlið hennar, út um 
topp fyrir miðju eða til hliðar.  (sjá mynd 5.3) 

 
Dælur sem taka vatn inn um hlið og skila því út um hina hliðina eru kallaðar línu-
dælur, “in line”, og henta vel þegar lögnin sem hækka á þrýsting í fer í gegn um dælu-

hi

hd

Mynd 5.2

? hs
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stöðina og með því að nota aðeins eina línudælu þarf ekki að breyta lagnarlínunni 
neitt.  (sjá mynd 5.1 og 5.4.)   
 
Þegar verið er að dæla á lokað þrýstikerfi (enginn tankur) er ráðlegt að miða við að 
nota 3 til 4 dælur.  Það fer svo eftir notkunarmynstri svæðisins hvort allar dælunar 
eiga að vera af sömu stærð.  Kanna þarf vel notkunarferil svæðisins yfir sólarhringin, 
yfir vikuna og helst yfir árið líka. Besta nýtingin getur fengist með því  að hafa dæl-
urnar misstórar en gagnvart viðhaldi og varahlutum er best að hafa allar af sömu stærð 
og gerð.  Dælunar eru þá valdar þannig að ein dæla ráði vel við grunnrennslið eða 
meðalrennslið þar sem grunnrennsli er mjög lítið. Næsta dæla, gjarnan hraðastýrð eða 
með þrýstikút, sjái um toppinn ásamt einhverju af brunavatninu og þriðja dælan sjái 
um brunavatn.  Fjórða dælan er svo til vara ef einhver hinna bilar.   
 
 Oft er réttlætanlegt að nota einungis 3 dælur, sérstaklega ef svæðið no tar mikið vatn 
og brunavatn er ekki stór hluti af heildarnotkun.  Ef þannig hagar til að kerfisþrýsting-
ur er nægur fyrir efstu brunahana en dælingar er þörf til að bæta þrýsting hjá notend-
um þá er óþarfi að geta dælt öllu brunavatninu heldur nægir að hafa einstreymisloka 
hliðtengdan við dælurnar sem hleypir vatni framhjá ef dælur hafa ekki undan.  Raunar 
er góð regla að hliðtengja alltaf einstreymisloka með dælum sem hleypir framhjá þeim 
t.d. í rafmagns leysi. 

5.1.4. Lóðréttar dælur 
 
Borholudælur: 
Algengast er að nota lóðréttar dælur við dælingu úr borholum.  Lóðréttum dælum má skipta í 
tvo flokka, dælur með mótorinn uppi og með mótorinn niðri (sjá mynd 5.5).  Í báðum 
tilvikum er dælan niðri í vatninu og því engin soghæð.  Í sérstökum tilvikum er hægt að að 
nota venjulegar láréttar dælur en þá aðeins sé stutt niður á vatn.  (Fræðilegt hámark er 
lofttæmi eða u.þ.b. 10 metra vatnssúla en í reynd er hámarkið einhvers staðar innan við 7 
metrana, misjafnt eftir dæluhjólsgerðum (sjá umfjöllun um NPSH).   
 
Ef nota á lárétta dælu þarf að gera ráð fyrir því að hún geti lofttæmt sig sjálf eða setja upp 
sérstaka loftdælu sem sér um tæminguna.  Einnig er hægt að hafa möguleika á áfyllingu og 
vera með einstreymisloka framan við dæluna.  (sjá mynd 5.6)  Ekki er mælt með þessari 
útfærslu nema í sérstökum tilvikum og þá aðeins fyrir litla soghæð.  Dæluframleiðendur gefa  
ævinlega upp NPSH (Net Pressure Suction Head), sem er sá þrýstingur sem þarf að vera við 
inntak dælunnar  án þess að loftbólur byrji að myndast á dæluspöðunum.  NPSH er þrýstingur 
yfir lofttæmi, absolut þrýstingur, sem er ekki sama viðmið  og venjulega er notað í 
vatnsveitum þar sem yfirleitt er miðað við andrúmsloftþrýsting.  Samband þessara tveggja 
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þrýstiviðmiða er að –1 bar miðað við andrúmsloft er 0 á „absolut“ meðan 1 bar „absolut“ er 
sama og 0 þegar miðað er við andrúmsloft. 
.   
 

 
 

Eins þreps miðflóttaaflsdæla  
Mesta dýpt er 6 metrar 
Mestu afköst 160 tonn á klst. 
 

5. Mynd 5.6 
Dælustöð Eiríksgötu.  Dæmi um láréttar borholudælur 

 

Mynd 5.5 
Dæmigerður frágangur á borholu með mótor 

niðri 

Mynd 5.7 
Lóðrétt dæla með mótor uppi 
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Samanburður á mismunandi gerðum lóðréttra dæla:  
Mótor uppi: 
Kostir: 

? ódýrari í grunnum holum 
? rafmagnshluti á þurru 
? hægt að þjónusta mótor án þess að taka upp dælu 
? stærri dælur komast í sömu vídd borholu  
? kemst neðar í borholuna 
? Ókostir: 
? öxull gengur eftir öllu rörinu sem tefur niðursetningu og upptekt  

öxullinn þarf stýringar með reglulegu millibili - borholur þurfa að vera mjög beinar (lóðréttar) 
svo öxullinn liggi ekki í stýringunum og eyðileggi þær  
 
Mótor niðri 
Kostir: 

? fljótlegt að setja niður/taka upp  
? holur þurfa ekki að vera beinar 
? hægt að tengja við plaströr 
? dælustöðin þarf ekki nauðsynlega að vera beint yfir borholunni, sama hús getur þess 

vegna þjónað mörgum borholum 
Ókostir: 

? dýrar  
? ekki hægt að ná sama niðurdrætti 

 
Gæta þarf sérstaklega að kælingu á mótor (þ.e. vatn þarf að streyma meðfram mótornum þ.a.l. 
þarf mótor að vera fyrir ofan innstreymið í holuna) og að þvermál mótors meira en dælu sem 
takmarkar hversu afkastamik il dæla kemst niður í ákveðið þvermál af borholu 
 
Af þessari upptalningu sést að það verður að ráðast af aðstæðum hverju sinni hvort valin er 
dæla með mótorinn uppi eða niðri.  Það helsta sem horfa þarf til er hvort borholan er 
nægjanlega bein fyrir mótor uppi eða nægjanlega víð og djúp fyrir mótor niðri.  

Dælur eru inni í þessum rörum Hraðastýrin
g

 

Mynd 5.8:  Dælustöð Eiríksgötu. Dæmi um láréttar borholudælur 
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Hjá báðum gerðum þarf að taka tillit til hvar einstreymislokinn er staðsettur. 
 
Í dælukerfi verður alltaf að vera einstreymisloki ef vatn getur runnið til baka úr kerfinu. 
Dælurnar halda ekki aftur af streyminu heldur mun vatnið renna til baka niður í borholuna eða 
inn í lágþrýstari hluta kerfisins.  Verði öflugt bakstreymi í gegn um dælu getur hún snúist 
öfugt og sé reynt að ræsa hana í því ástandi skapar það mikið álag á mótor og rafbúnað. Með  
því að staðsetja einsteymis lokann beint fyrir aftan dæluna niðri í holunni er tryggt að þetta 
gerist ekki.  Einnig helst dælurörið fullt og ekki þarf að fylla það í hvert sinn, nokkuð sem 
getur skipt máli ef stutt er á milli gangsetninga.  Hins vegar ef eitthvað bilar þá þurfa menn að 
vera reiðubúnir að lyfta rörunum fullum af vatni (öflugri kranar) og einnig að gera ráð fyrir að 
fá mikið af vatni inn á gólf dæluhússins.  Ef einstreymis lokinn er hins vegar staðsettur uppi 
strax eftir borholuna er smá hætta á að dælan og þar með mótorinn sé að snúast öfugt ef 
gangsett er fljótt aftur. 
 
5.1.5. Lóðréttar dælur notaðar til að auka þrýstihæð 
 
Stundum hentar að nota lóðréttar dælur til að auka þrýstihæð t.d. þegar lagnakjallarinn er á 
einni hæð og vélasalurinn á annarri.  Einnig getur verið hentugt að nota lóðréttar dælur með 
mótorinn neðan á til að stinga inn í rör þar sem rými er lítið (mynd frá Eiríksgötu). (Ath. gæta 
þarf þess að legur séu gerðar fyrir það að liggja á hlið). Sjá mynd 5.8 frá Eiríksgötu og mynd 
5.9. sem sýnir þversnið af lóðréttri dælu sem er lárétt inni í röri.  

 
 
5.1.6. Notkun dælurita. 
 
Þegar velja á dælu er nauðsynlegt að skoða dælurit hennar.  Góðum upplýsingum um dælur 
fylgja yfirleitt nokkur línurit sem gefa upplýsingar um val á dælum út frá magni og þrýstihæð, 
magni og aflþörf, magni og nýtni og magni og NPSH.  Síðast nefnda línuritið upplýsir um 
hættu á  “cavitation” hjá dælunni.  Þegar talað er um “cavitation” er átt við loftbólur sem 
myndast við hjólspaðana vegna undirþrýstings annað hvort vegna suðu vatnsins eða að 
uppleyst loft í vatninu safnast saman.  Loftbólur á spöðunum minnka endingartíma þeirra 
mjög verulega og viðhald eykst.  Alltaf er reynt að forðast að þetta gerist.   Einstaka sinnum 
eru tvö eða fleiri af þessu línuritum sett á sama ritið.  Hver dæla getur svo haft mismunandi 
hjólstærðir sem aðallega hefur áhrif á samband lyftihæðar og magns, en síður á “cavitation” 
eiginleika og nýtni.  Með sömu dælu er unnt að ná mismunandi afköstum með því að breyta 
hjólstærðinni.  Mismunandi dæluhjólsstærðir eru settar sem tölur inn á kúrvurnar, (sjá mynd 
5.10, 5.11)  a.m.k. tvö dælurit, eitt sem gefur upp hvaða dælur koma til greina miðað við 
ákveðnar forsendur um lyftihæð  og  vatnsmagn, svokallað q-h rit sjá myndir 5.10 og myndir 
5.11a og 5.11b.  
 
Dæmi um notkun dælurita: 
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 Ef lyfta á vatninu um 20 m og hámarks dælingarþörf er 50 l/s er farið inn á línuritið á mynd 
5.10 á lóðrétta ásinn við 20 m og á lárétta ásinn við 50 l/s (=3000 l/min= 18000 l/klst=18 m3 á 
klst= 18 m3/h) og dregnar hornréttar línur á hvorn ás fyrir sig.  Þar sem línurnar skerast er 
vinnusvið dælunnar.  Hér  eru það dælur NK32-125 og NK40-125 sem koma til greina.  Þessir 
tveir (eða fleiri) möguleikar  eru síðan kannaðir nánar í dæluriti nr. 2 (sjá mynd 5.11 a og b) 
þar sem nýtni dælanna er gefin.  Ef farið er inn á 5.11a fyrir NK-32-125 með 18 m3/h sést 
strax af efra línuritinu að komið er út fyrir eðlilegt vinnusvið dælunnar.  Á ritinu fyrir NK-40-
125 hinsvegar förum við inn fyrir  18 m3/h og finnum skurðpunktinn við 20 m lyftihæð.  Þá 
sjáum við að nýtnin verður rúmlega 58% og að við verðum að nota hjólstærðina 137 mm.  Af 
neðra línuritinu finnum við svo að aflþörf dælunnar við þessa dælingu er 1,7 kW.  Jafnframt 
sjáum við að NPSH er tveir metrar.  
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Oft þarf að skipta um hjól í dælu vegna breyttra aðstæðna á dælusvæðinu. Reynt er að velja 
dælur þannig að hámarksnýtni verði þar sem algengasti rekstur dælunar verður.  Ef 
hraðastýringar eru notaðar hliðrast dælukúrvurnar þannig að  hámarksnýtni fæst fyrir nokkuð 
vítt svið.  Hægt er að auka dælingu tímabundið í 120% með sömu þrýstihækkun með því að 
hækka snúningshraða dælunnar. 
 
Áður en dælan er endanlega valin þarf að fara inn í línuritið fyrir magn – NPSH (sjá 5.11.b) 
og kanna hvort hætta sé á undirþrýstingi og loftmyndun á blöðum dælunnar (cavitation).  
 
Ritið yfir NPSH er notað til að finna hámarks mögulega soghæð fyrir dæluna við þetta magn.  
Jafnan fyrir hámarks leyfilega soghæð er : 
 
Hsog,max =A-NPSH- ? hfd-Hv-Hs 

 
Þar sem  
Hsog,max=Hámarks möguleg lyftihæð eða sogþrýstingur 
A=Andrúmsloftsþrýstingur 
? hfd=Þrýstifall vegna núnings í leiðslum og fittings frá inntaki að inntaki dælu 
Hv=Gufuþrýstingur vatns við hitastig vatnsins. 

Mynd 5.11. b
Dæmi um nýtnikúrvur, aflþörf og NPSH
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Hs=Öryggistuðull sem settur er  
 
Þar sem gufuþrýstingur vatns er sáralítill meðan hitastigs vatnsins er undir 20 gráðum 
er hægt að sleppa þeim lið.  Nægjanleg nákvæmni fæst yfirleitt með því að segja að 
andrúmsloftsþrýstingur sé 10 m.  Oft er einnig reiknað með að öryggisstuðullinn sé 2 
m.  Ef þessar forsendur eru notaðar þá má einfalda formúluna þannig að hún verður: 
 
Hsog,max =10-NPSH-? hfd-2=8-NPSH-? hfdHsog,max er svo borinn saman við raunverulega 
lyftihæð ? Hs=hd-hi(sjá mynd 5.12) 
Ef Hsog,max er stærri en ? Hs er í lagi með þá dælu sem valin hefur verið með tilliti til 
“cavitationar” 
 
Þrýstingsútreikningar. 
 
Þegar velja á dælu er nauðsynlegt að finna nokkrar þrýstingsstærðir.  Fyrst er að finna  
soghæð dælunnar. 
 

5.1.6.1. Sogþrýstingur  
Einungis er talað um sogþrýsting ef dælan þarf að draga að sér vatn, þ.e. ef þrýstingurinn er 
minni en andrúmsloftsþrýstingur við inntak dælunnar.  Þegar finna á sogþrýsting þarf að huga 
að tvennu (sjá mynd 5.12)  hæðarmun dælu frá vatni að inntaki dælu ? hs  og þrýstitöp á 
leiðinni frá inntaki að inntaki dælu ? hfd . Hæðarmuninn má finna á einfaldan hátt með því að 
mæla lóðréttan hæðarmun milli inntaks og dælu, ? hs= hd  - hi  (h miðað við sjávarmál). 
 
Þrýstingstöpin í leiðslunni geta verið heldur flóknari en finnast skv. aðferðum í kafla 5.1.7.5  
Heildarsoghæð dælu er því ? Hs = ? hs+ ? hid. 
 

h i

hd

hú

hú

Stór notandi

Efsti notandi

Mynd 5.12

? h s = h d – h i
? h sog = ? h s – ? htöp

? h s
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5.1.6.2. Þrýstihækkun dælu ? HD  
 
Þrýstihækkunin yfir dælu er einn mikilvægasti þátturinn í vali hennar.  Nauðsynleg 
þrýstihækkun ákvarðast af hver þrýstingurinn á að vera hjá efsta notenda, Hú. Efsti notandi 
getur einnig verið vatnstankur vatnsveitu.  Þrýstihækkun sú sem dælan þarf að skila er þá ? HD   
= Hú – Hi +? Hf 
 
Nauðsynlegt er að Hú og Hi séu vatnshæðir yfir sjávarmáli.  Ef einungis er þekktur þrýstingur 
á hvorum stað, hi og hú, verður formúlan  ? HD = hi – hú  +? Hf   +? Hiú þar sem ? Hiú er 
hækkunin í landhæð milli staðanna tveggja ? Hf eru þrýstingstöp í leiðslum og fittings sbr. 
kafla 5.1.10-5.1.12. (Ef svo óvenjulega vill til að verið er að dæla á stað sem liggur lægra í 
landslagi en dælan verður ? Hiú mínus stærð) 
 
Í einstaka tilfellum geta þrýstingstöp verið það mikil vegna mikillar notkunar eða lítils 
þvermáls að efsta hús er ekki ráðandi heldur þarf að miða þrýstingsþörfina við notanda sem 
stendur neðar.  Ef svo háttar til eru reikningarnir framkvæmdir fyrir bæði efsta notanda og þar 
sem grunur leikur á að töpin séu mest.  Það ? HD sem er hærra er þá það sem valið er fyrir 
dæluna.  Fyrir flókin kerfi þar sem þrýstifall getur verið víða og verið afgerandi stærð eru til 
forrit þar sem hægt er að reikna heilu dreifikerfin og fá góða mynd af væntanlegum þrýstingi í 
kerfinu.  Þessi forrit er bæði hægt að kaupa sér og einnig eru nokkrar verkfræðistofur með 
þessi forrit og kunnáttu í að nota þau. 
 

5.1.6.3. Útreikningur á þrýstitöpum vegna núnings. 
Fljótleg leið til að átta sig á stærð tapanna er gefin hér á eftir.  Þrýstitöpin eru yfirleitt reiknuð 
í tveimur skrefum, töp í beinum leiðslum  og töp í fittings.  Töpin í beinum leiðslum má finna 
með línuritunum á mynd 5.13 og 5.14, annað gefur góða hugmynd um hvert tapið verður í 
öðrum leiðslum en plastleiðslum, og línuritið þar á eftir gefur þau töp sem búast má við í 
plasti.  Línuritin eru notuð þannig að farið er lóðrétt upp frá því streymi sem á að vera í 
pípunni upp í skurðpunkt þess þvermáls sem er á pípunni.  Frá 

skurðpunktinum er svo farið lárétt til hægri eða vinstri og þar fæst þrýstitap í m á hvern km 
leiðslu.  Þá er ?Hfb =L *? hL . þ.s .L= lengd leiðslu í km og ? hL = töp á km leiðslu. Þetta gildir 
einungis fyrir leiðslur með köldu vatni, ef vatnið fer að hitna þarf að breyta um rit vegna 
þrýstitaps og verður ekki farið yfir það hér.  Oft fylgja rörum upplýsingar um hrjúfleika og er 
þá hægt að finna þrýstingstapið nákvæmar, þær aðferðir sem hér eru sýndar gefa einungis 
grófa nálgun fyrir þrýstitöpin í lagnakerfinu.   

5.1.6.4. Dæmi um þrýstifallsútreikning í beinum leiðslum.  
 
Dæmið sem sýnt er á mynd 5.13a sýnir okkur að fyrir 50 l/s streymi í 300 mm leiðslu er 
þrýstingstap vegna núnings 2,5 m á hvern km. Ef við erum að fara 5 km leið er heildartap 
vegna núnings 2,5*5= 12,5 m vatnssúla. Ef rörin eru af mismunandi sverleika, er reiknað 
þrýstitap fyrir hvern sverleika fyrir sig og töpin svo lögð saman.  Sama gildir ef magnið er 
mismunandi sem rennur um pípurnar t.d. ef þær greinast í tvær áttir  Reiknað er fyrir hvert 
streymi fyrir sig og töpin lögð saman.  
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Mynd 5.13a 
Þrýstitap í beinum leiðslum 
fyrir utan plast (Gróf 
nálgun) 
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Mynd 5.13b 
Þrýstitap í beinum 
plastleiðslum 
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5.1.6.5. Þrýstifall í fittings  
 

Töp í fittings má finna með því að telja saman z – faktorana skv. mynd 5.15 og reikna svo.  

? Hfi = (Z1 + Z2 + Z3 + Z4) V2/11,3D4 
z = þrýstifallsfaktor hvers fittings 
V= rúmmálsstreymi m3/s í pípunni 
D = þvermál lagnar í m 
? Hfi = þrýstitöp vegna fittings, m H2O  
 
Dæmi um þrýstifallsútreikninga fyrir fittings. 
Ef við höldum áfram með dæmið hér fyrir ofan þar sem við vorum með 50 l/s rennsli í 300 
mm rörum og gerum ráð fyrir því að það séu þrjár 90 gráðu beygjur með radíus beygjunnar 
jafnan þvermáli rörsins, eitt T stykki þar sem okkar rennsli beygir ekki, einn einstreymisloki 
með kúlu, tveir venjulegir rennilokar þá getum við farið inn í mynd 5.15 og fundið z gildin 
(z=? á mynd 5.15) Framleiðendur gefa oft nákvæmari z gildi fyrir sína framleiðslu, 
sérstaklega í einstreymislokum og lokum þar sem z gildið  getur verið mjög breytilegt eftir 
tegundum. 
 
Heiti Fjöldi z gildi Margfeldi z og fjölda 
90 gráðu beygja  3 0,4 1,2 
T stykki 1 0,1 0,1 
Einstreymisloki með kúlu 1 1,2 1,2 (farin millivegur meðan ekki er 

vitað betur, sjá framleiðendur) 
Rennilokar 2 0,2 0,4 
  Samtals 2,9 
Mynd 5.14;   Z-gildi í dæmi um þrýstifallsútreikninga 
 
Töp vegna fitting verða þá:  
? Hfi = (Z1 + Z2 + Z3 + Z4) V2/11,3D4 
? Hfi = 2,9*0,052/(11,3*0,34)= 0,08 m vatnssúla  
Heildarþrýstingstöp vegna viðnáms eru þá ? Hf = ? Hfb + ? Hfi 

Eða í dæminu okkar  ? H f=12,5 + 0,08=12,6 m vatnssúla  
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5.1.7. Snúningshraði dælu. 

Dælur eru yfirleitt annað hvort með 1450 eða 2900 sn/mín mótorum. Við sérstakar aðstæður 
þar sem forðast verður hávaða eru notaðir 960 sn mótorar sem eru hins vegar mjög dýrir.   
Hvor gerð um sig 1450 eða 2900 sn/mín hefur kosti og ókosti, og fer það eftir aðstæðum hvor 
snúningshraðinn er valinn.  1450 snúninga mótorar eru hljóðlátari og endingarbetri en 2900 
snúninga eru yfirleitt minni og ódýrari.  Hærri snúningshraði þýðir minni dæla fyrir sama 
magn og þrýsting en hins vegar meiri hávaði. 

 
5.1.8. Fyrirbyggjandi viðhald og eftirlit. 

Dælur sem rétt er frá gengið og dæla einungis hreinu köldu vatni endast yfirleitt mjög lengi.  
Öll óhreinindi í vatninu og aðskotahlutir stytta hins vegar líftíma dælunnar.  Mikilvægt er að 
fylgjast reglulega með dælum og þreifa hitastig á legum og mótor og ef hægt er,  að mæla og 
skrá titring í legum reglulega.  Verði marktæk auking á titringi þarf að huga að upptekt á 
legum.  Önnur ágæt aðferð er að skipta um legur með föstu árabili þegar reynsla er komin á 
endingartíma þeirra.  Þegar dælur eru settar saman er mikilvægt að afstaða mótors og dælu sé 
rétt og er mælt með því að fengnir séu til þess vélfræðingar eða aðrir vanir menn með 
tilheyrandi tæki og tól til að stilla saman öxlana.  Ef ekki er rétt staðið að uppsetningunni og 
skekkja er í afstöðunni minnkar líftíminn mjög verulega.   

Ásþéttingar dæla þurfa einnig viðhald og endurnýjun.  Það skiptir máli hvaða gerðir 
ásþéttinga eru notaðar og ber að varast að nota þéttingar sem geta gefið frá sér olíusmit í 
neysluvatnið. Ef smyrja þarf einhvern hluta dælunnar er af sömu ástæðu varhugavert að nota 
venjulega smurolíu eða koppafeiti.  Hjá Vatnsveitu Rekjavíkur er notuð matarolía og 
pálmaolía til smurnings þegar þess þarf. "Mekaniskir ásþéttar" eru of dýr kostur fyrir 
vatnsveitur og hjá Vatnsveitu Reykjavíkur eru nú í flestum tilfellum notaðar grafít pakkningar 
til ásþéttingar og hafa þær gefist mjög vel. 

 
5.1.9. Rakavarnir á rörakerfum  - Loftþurrkarar 
 
Eitt af þeim vandamálum sem algeng eru í dælustöðvum og lokahúsum er daggarmyndum á 
köldum flötum lagnakerfisins.  Þessi daggarmyndun leiðir til þess að rörin eru alltaf rök, 
vatnselgur er á gólfum og öll þrif verða mjög erfið.  Það að lagnakerfin eru stöðugt rök verður 
einnig til þess að ryðmyndun er hröð og er erfitt að verjast því.  Þegar allt er svo orðið 
vaðandi í vatni og ryði þá leiðir það til þess að síður verður vart við alvarlegar bilanir í tíma 
og fyrirbyggjandi viðhaldi verður síður við komið.  Þessi vatns og ryðmyndun setur einnig 
mjög leiðinlegan svip á húsakynnin og er ekki góð auglýsing fyrir veituna.  Sérstaklega eru 
illa þrifnir ryðgaðir lagnastaðir þar sem allt er vaðandi í vatni slæm auglýsing fyrir fyrirtæki 
sem vilja láta líta á sig sem matvælafyrirtæki.   
 
Orsökin fyrir því að það daggar á rörin er að næst rörunum verður staðbundið loftslag þar sem 
hitastigið er það sama og á yfirborði röranna.  Hins vegar er herbergishitinn gjarnan nokkrum 
gráðum hærri.  Góð loftræsting hjálpar ekki þar sem útihiti og rakastig er stóran hluta ársins 
þannig að útiloft daggar á köldum rörum.  Það hjálpar heldur ekki að hækka hitastigið í 
rýminu því það hvort vatn fellur út á kaldan flöt er ekki háð rakastigi loftsins heldur einungis 
vatnsinnihaldi þess, kg vatn/kg loft.  Með upphitun er rakastigi loftsins breytt en ekki 
vatnsinnihaldinu.  Raunar getur upphitun aukið vatnsinnihald loftsins þar sem rakajafnvægi 
við umhverfið verður annað (vatn kemur í gegn um veggi, úr vöskum, salernum, og 
niðurföllum en ekki bara utanfrá) þannig að vatnsinnihaldið getur hækkað þrátt fyrir það að 
rakastigið lækki.  Rakastig er hlutfall milli vatnsinnihalds loftsins og þess hversu mikið  loftið 
getur borið við mettun. Heitt loft getur borið meira vatn en kalt loft þar af leiðir að rakastigið 
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lækkar við upphitun þar sem burðargetan verður meiri.  Aðalatriðið er að gera sér grein fyrir 
því að það er vatnsinnihald loftsins sem ræður því hvort fellur á flötinn en ekki rakastig þess.   
 
Daggarmark lofts er það hitastig sem loftið er mettað af raka við. Sé loftmassi kældur niður 
fyrir daggarmark sitt þá byrjaði að falla úr honum vatn (rigna).  Daggarmark lofts má finna á 
svokölluðum loft-raka línuritum, sem oft eru kölluð Mollier-línurit. Ef yfirborðshiti röranna er 
lægri en daggarmark loftmassans umhverfis þau þá fellur út raki á rörin en annars ekki.  
Hvernig daggarmark er  fundið má sjá í kafla 5.1.10.5. 
 
Til að verjast rakamyndun á rörakerfinu eru tveir möguleikar, annars vegar að hækka 
yfirborðshitastig röranna og hins vegar að lækka daggarmark loftsins. 
 
Til að hækka yfirborðshita röranna eru þekktar tvær aðferðir, einangrun á rörunum og að 
blása heitu lofti yfir rörin. Til að lækka daggarmarkið er einungis ein aðferð, að fjarlægja vatn 
úr loftinu.   
 
 
 
Kostir og ókostir aðferðanna: 
 
 Loftþurrkun Einangrun 
Kostir Mjög örugg 

lítill stofnkostnaður 
fljótlegt 
 

Lítill rekstrarkostnaður 
þarf ekki rafmagn 
hávaðalaust í rekstri 

Ókostir Hávaði í tækjum 
þarf rafmagn 
rekstrarkostnaður nokkur 

Mjög hár stofnkostnaður 
Ekki mjög öruggt 
Viðkvæmt fyrir áverkum 
Felur ryðmyndun 

 
 

5.1.9.1. Lækkun rakainnihalds. 
 
Þegar ætlunin er að lækka rakainnihald eru til þess notaðir loftþurrkarar.  Loftþurrkarar 
fjarlægja vatn úr loftinu og eru tvær meginaðferðir notaðar til þess.  Annars vegar er vatn látið 
falla út á kaldan flöt og hins vegar vatn tekið upp í kristalla.  Betur er fjallað um mismunandi 
gerðir loftþurrkara hér á eftir.  Þegar loftþurrkarar eru notaðir er nauðsynlegt að halda 
loftskiptum í lágmarki.  Ein helsta leið raka inn í rými er með röku útilofti.  Einnig þarf að 
gæta þess að ekki séu pollar á gólfum eða rennandi vatn í rýminu.   
 
Ein meginforsenda þess að loftþurrkun skili árangri er að meðhöndlað sé allt loft í rýminu.  
Því þarf að leggja inntak og úttak frá loftþurrkunartæki þannig að allt loftið sé meðhöndlað.  
Þegar inntaksstaðir eru valdir fyrir loftþurrkara verður að hafa í huga að rakt loft er léttara 
en þurrt og því er best að hafa inntak loftþurrkarans nálægt lofti rýmisins. Margir eiga erfitt 
með að sætta sig við að rakt loft sé léttara en þurrt en það á sér eðlilega skýringu.  Mólmassi 
þurrs lofts er u.þ.b. 29 meðan mólmassi vatns er 18.  Því er loft sem blandað er vatnsgufu með 
lægri mólmassa en þurrt loft og þar af leiðir með lægri eðlilsþyngd.  Úttakið þarf svo að 
staðsetja þannig að líklegt sé að allt loftið komist í snertingu við þurra loftið.  Í litlu rými, 20 
til 30 m2 er oftast óþarfi að hafa langar lagnir að og frá þurrkurunum, heldur eru þeir settir upp 
á vegg og látnir snúa þannig að loftstreymið í gegn um þá myndi hringstreymi í herberginu. 
(sjá mynd 5.16) 
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Mynd 5.16  Uppsetning loftþurrkara í litlum rýmum. 
 
 
Einstaka sinnum gerist það að ekki er hægt að takmarka loftskipti í rými vegna 
mikillar umferðar eða gerð húsnæðis.  Þegar svo háttar til verður að leggja loftstokka 
þannig að þurra loftinu sé blásið yfir rörin og með því skapaðar staðbundnar aðstæður 
næst rörunum með þurrara lofti.  Þessi aðferð getur einnig hentað þegar rörakerfið er í 
mjög stóru rými en tiltölulega lítill hluti rýmisins er notaður fyrir rörakerfið. 
 

5.1.9.2. Stýring loftþurrkunar 
 
Loftþurrkarar koma yfirleitt með einhverri stýringu, oftast með rakastigsstýringu og 
einstaka sinnum með daggarmarksstýringu.  Æskilegast er að stýra eftir daggarmarki, 
þ.e. að hætta að þurrka loftið þegar vatnsinnihald er komið niðurfyrir það sem fellur út 
á rörunum.  Hingað til hafa daggarmarksstýringar verið sjaldséðar, dýrar og óáreiðan-
legar svo að varla er hægt að mæla með því að menn bindi sig við þær.  Þegar hitastig 
í herbergi sveiflast lítið, 4 til 5 gráður, nægir að nota rakastigsstýringu og stilla hana 
við það rakastig að ekki falli út á rörin við hærra almenna hitastigið í herberginu.  Sem 
dæmi má taka að ef hitastig rýmis fer sjaldan uppfyrir 10°C og sjaldan niðurfyrir 5°C 
og hitastig vatnsins er 4°C er upplagt að stilla rakastigsstillinguna þannig að 
loftþurrkarinn haldi loftinu innan við 65%.  Þetta er ákveðið þannig að farið er inn á 
línuritið á mynd 5.17 og fundinn skurðpunktur 4 gráða hita og 100% raka.  frá þeim 
skurðpunkti er svo haldið lóðrétt upp eftir vatnsinnihaldslínum upp að 10 °C línunni.  
Sá skurðpunktur segir til um æskilegt hámarks vatnsinnihald við 10 °C sem er þegar 
loftrakinn er 65%.  Rakastigsstillinguna má þá stilla á 65% sem tryggir að ekki falli út 
á rörunum fyrr en herbergishitinn fer uppfyrir 10 °C. 
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Mynd 5.17
 

5.1.9.3. Mismunandi gerðir af loftþurrkurum. 
 
Af loftþurrkurum eru eins og áður segir tvær megingerðir.  Annarsvegar þar sem 
þurrkað er með því að láta falla út vatn á kaldan flöt og hins vegar með því að taka 
rakann upp í rakadræga kristalla.  Engar meginreglur eru til um hvor aðferðin er betri 
en yfirleitt hefur verið hagstæðara að nota kristallaþurrkun í stærri rýmum en kalda 
fleti í minni rýmum. 
 
Þurrkarar sem nota kaldan flöt. 
 
Þegar þessi aðferð er notuð þá er kaldi flöturinn 
fenginn með því að nota kælipressur.  Í einstaka 
tilfellum væri hægt að nota kalt vatn en þar sem 
hitastig flatarins þarf að vera lægra en röranna sem 
verið er að vernda gengur það ekki í vatnsveitum.  
Þegar valdir eru þurrkarar þarf að gæta þess að 
kælipressurnar í þeim séu með vistvænan 
kælimiðil.  Dæmigerður loftþurrkari með 
kæliaðferðinni er sýndur á mynd 5.18  Gæta þarf 
þess að tæma reglulega safnílát vatnsins eða að 
leiða slöngu í niðurfall frá söfnunarstað. 
 
Þar sem hitastig flatarins er undir frostmarki 
safnast ís fyrir í þessum tækjum.  Tækin þurfa því 
að vera búin búnaði til að afþíða kalda flötinn.  

 
 
 

Mynd 5.18 Loftþurrkari 
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Algengasta og ódýrasta aðferðin til að gera það er að nota klukku sem slekkur 
reglulega á tækinu til að gefa ísnum tíma til að bráðna.  Þessi aðferð gengur hins vegar 
ekki ef herbergishitinn er mjög lágur, eins og hann er oft hjá vatnsveitum.  Hjá 
Vatnsveitu Reykjavíkur er sú þumalfingursreglu að nota helst ekki klukkuafþíðingu í 
rými sem er almennt kaldara en 8 °C.  Þegar svo háttar til að ekki er hægt að nota 
klukku er tvennt til. Annars vegar að það sé hitaþráður með kæliflötnum sem bræði 
ísinn af þegar klukkan drepur á tækinu og hins vegar að hægt sé að snúa við þétti og 
uppgufara meðan afþíðingin fer fram.  Síðari aðferðin hefur gefist mjög vel hjá 
Vatnsveitu Reykjavíkur.  
 
Þurrkarar sem nota kristalla.   
 
Á mynd 5.19 má sjá hvernig þessir loftþurrkarar vinna.  Herbergisloftið er tekið og 
því blásið í gegnum síu þar sem yfirborðið er þakið rakadrægum kristöllum.  
Kristallanir draga í sig rakan og þurrt loft kemur út úr síunni.  Mikilvægt er að leggja 
loftstokka að og/eða frá loftþurrkaranum þannig að hann þurrki ekki einungis lítinn 
hluta af loftinu næst sér.  Sían sem loftið fer í gegnum er hjól sem snýst og eru 
rakafylltir kristallar settir stöðugt inn í sér hólf þar sem heitu lofti er blásið yfir þá.  
Við það er vatnið rekið úr þeim aftur og þeir eru tilbúnir í aðra umferð í þurrkhlutan-
um.  Heita loftið sem tekur við vatninu úr kristöllunum verður svo að meðhöndla 
sérstaklega.  Tvær leiðir eru færar til að losna við raka  loftið, annað hvort að leiða 
heita raka loftið út úr rýminu sem verið er að þurrka eða að kæla loftið niður með 
herbergisloftinu og hita það svo aftur.  Ef valin er sú leið að leiða heita raka loftið út 
úr herberginu er spurning hvort ekki eigi að leiða sérstaklega inn loft til að hita upp í 
þessu skyni til að halda loftskiptum í lágmarki.  Fyrir vatnsveitumannvirki þar sem á 
að nota kristaltæki er yfirleitt hægt að mæla með að nota hringrásarkerfi þar sem 
vatnið er numið úr heita raka loftinu með kælingu sem framkvæmd er með inniloftinu.  
Á mynd 5.19 má sjá dæmigerðan kristalsþurrkara með hringrásakerfi.   
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Á mynd 5.20 má sjá hvernig herbergisloftið er tekið beint inn í þurrkaran en svo leitt í 
stokk frá þurrkaranum.  Loft-loft varmaskiptirinn er svo í neðri partinum og er 
herbergisloft tekið í varmaskiptin til kælingar á heita raka loftinu en er svo leitt saman 
við þurra loftið frá þurrkaranum.  Bæði þurrkunin og endurvinnslan hafa hitað loftið 
þannig að vatnsburðargeta þess hefur aukist og þurrkar það því vel fleti sem því er 
blásið yfir og virkar einnig til upphitunar í herberginu. 
 

 

5.1.9.4. Notkun einangrunar til að verjast rakamyndun á rörakerfum. 
 
Kostir einangrunar við að verjast rakamyndun á rörakerfum er að það er lítill rekstar-
kostnaður við hana, eftir að hún hefur verið sett á dugar hún mjög lengi nema hún hafi 
orðið fyrir hnjaski.  Stofnkostnaður við einangrunina er hins vegar mjög mikill og 
erfitt er að tryggja að allir hlutar rörakerfisins séu vel einangraðir.  Til eru tvær 
aðferðir til að nota einangrun í þessum tilgangi.  Annars vegar einangrun sem er í 
fullkomlega raka-þéttri kápu og hins vegar einangurn sem hefur rakdræg lög sem sjá 
um að flytja rakann undan einangrunninni í jafnvægisástand við herbergið í hærra 
hitastigi.  Óhætt er að fullyrða að nánast óhugsandi er að ná fullkomlega rakaþéttri 
einangrun sem ekki hleypir raka í gegn um sig.  Minnsta gat orsakar það að 
"diffusion" kraftar fara á stað og raki síast smám saman inn í einangrunina og þéttist á 
rörunum.  Þannig getur einangrunin smám saman farið að fela raka og tæringu og 
jafnvel gert illt verra.  Sérstaklega er erfitt að ganga frá samsetningum og lokum og 
öðrum flóknum stykkjum með einangrun þannig að vel sé.  Eina einangrunin sem er 
nokkurnvegin örugg í þessu skyni er einangrun sem hrindir frá sér vatni og er 
algjörlega límd við flötin eins og til dæmis bikmottur.  Engin verulega góð einangrun 
hefur hins vegar komið fram sem hefur þennan kost.   
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Nýlega kom fram á sjónarsviðið einangrunarkerfi sem hefur rakadræga filmu næst 
kalda fletinum sem einangra á.  Rakadæga filmann er svo með “glugga” út til 
umhverfisins fyrir utan einangrunina þar sem vatnið gufar upp.  Hárpípukraftar sjá svo 
um að flytja rakann eftir rakadræga laginu út fyrir einangrunina.  Þessi aðferð hentar 
vel þar sem einangra þarf hvort eð er vegna hitastigs herbergisins, eða þar sem 
rörakerfið er inni í vinnurými því loftþurrkun getur virkað illa á loftgæði í sumum 
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tilvikum og þar sem loftskipti eru það tíð að illmögulegt er að beita loftþurrkun.  Þess 
þarf þó að gæta að einangra eða a.m.k. setja rakadræga lagið á alla fleti sem eru kaldir 
svo ekki myndist rakir blettir á flötunum.   
 
Dæmi:  Ef vatnið í rörakerfinu er 4 °C og ætlunin er að setja upp þurrkkerfi er farið 
að á eftirfarandi hátt. Sjá mynd 5.23.  Farið er inn á Y-ásinn við 4 gráður og þaðan 
haldið lárétt til hægri þar til línan skerst við 100% rakastigskúrvuna. Þaðan er haldið 
lóðrétt upp á X-ásinn og þá sjáum við að hámarks vatnsinnihald í loftinu er 0,005 kg 
vatn/kg loft.  Allt loft sem er vinstra megin við þess línu er þá í lagi en allt loft sem er 
hægra megin þarf að þurrka.  Ef herbergisloftið er t.d. 20 gráðu heitt og 60% rakt þá 
er farið inn á 20 °C línuna og farið til hægri þar til 60% rakalínan er skorin (sjá mynd 
5.23).  Við sjáum að þessi punktur er hægra megin við áður dregna línu úr 4°C í 
rörakerfinu upp í 0,005 kr/kg og þarf því að þurrka loftið.  Til að finna hversu mikið 
þarf að þurrka loftið förum við lóðrétt upp á X- ásinn og finnum skurðpunktinn við 
hann.  Þá sjáum við að vatnsinnihald herbergisloftsins er 0,0085 kgvatn/kgloft.  
Leyfilegt var 0,005 til að ekki félli út á rörin.  Því þarf að fjarlægja (0,0085-0,005) 
=0,0035 kgvatn/kgloft úr loftinu til að það sé í lagi.  Sem þumalfingursreglu er hægt 
að nota að í 1 m3 lofts sé 1,2 kg.  Því þarf að fjarlægja úr hverjum m3 lofts 
0,0035/1,2=0,003 kg vatn/m3 loft.  Ef inn í rýmið streymir 2000 m3 af lofti með þessa 
eiginleika á sólarhring þarf loftþurrkarinn að afkasta 2000*0,003 =6 kg af vatni á 
sólarhring.  Það þarf að gæta að því að loftþurrkarinn er að vinna við það hitastig sem 
er í rörarýminu þó svo að loftið að utan hafi aðra eiginleika og því þarf hann að 
afkasta þessum 6 kg í hitastigi sem er 10 gráður og rakastigi sem er max 65% (svo 
ekki falli á ) ef við gefum okkur að hitastig rýmisins sé 10 gráður. 
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5.2. Hraðastýringar 
Hraðastýringar (öðru nafni “tíðnibreytar”) hafa verið á markaðnum í yfir 30 ár. Miklar 
framfarir síðasta áratugar í hálfleiðaratækni hafa skilað sér í búnaði með lægri bilanatíðni, 
hærri nýtni, minni fyrirferð og lægra verði. Hraðastýringar koma því til skoðunar til lausnar á 
sífellt fleiri verkefnum í nútíma stjórnkerfum ekki síst í vatnsveitukerfum. 
 
Tæknileg lýsing  
 
Hraðastýring er í rauninni töluvert flókið tæki. Ástæðan er meðal annars sú að til að stjórna 
snúningshraða rafmótors er ekki nóg að umbreyta netspennunni í riðspennu með breytilegri 
tíðni heldur verður spennan að breytast líka í takt við tíðnina. Meginreglan er línulegt 
samhengi tíðni og spennu en við gangsetningu og við mjög lágan snúning er spennan 
hlutfallslega hærri.  
 
Nútíma hraðastýring er byggð upp af örtölvustýrði stjórneiningu sem sér um alla innri 
stjórnun ásamt samskiptum við notandann. Þau samskipti fara oftast fram um sérstakan 
stjórnskjá og hnappaborð á stýringunni en yfirleitt er líka boðið upp á fjarstýringu frá 
stjórntölvu. Margar hraðastýringar eru að auki með innibyggðum regli sem gerir kleift að láta 
þær annast einfaldar stýringar með lágmarks aukabúnaði. 

 
Eins og sést á skýringarmynd 5.2.1 þá fer raforkan í gegn um nokkrar myndbreytingar á leið 
sinni í um hraðastýringuna og verður ekki hjá því komist að slíkt leiði af sér orkutap sem 
kemur fram sem hitamyndun í búnaðinum. Framleiðendur gefa upp að nýtni stýr inga þeirra sé 
allt að 96% við fullan snúningshraða og hún falli lítið fyrr en fyrir neðan hálfan 
snúningshraða. Þar sem dæmigerðar vatnsdælur eru að mestu hættar að dæla við svo lágan 
snúningshraða má áætla að töp í hraðastýringu í vatnsveitukerfi séu á bilinu 5-10%. Þótt þetta 
séu ekki mikil töp þá er ljóst að til viðbótar upphafskostnaði við kaup og uppsetningu 
hraðastýringar þá  kostar líka að reka hana. Dæla knúin af hraðastýringu verður aldrei eins 
örugg í rekstri og nettengd dæla þótt þar hafið orðið mikil breyting á seinni árin. Að auki 
getur hraðastýring sent frá sér staðbundnar rafmagnstruflunir sem geta haft áhrif á viðkvæm 
mæli- og stjórntæki. Það þurfa því að vera gild rök fyrir þeirri ákvörðun að setja upp hraða-
stýringu. 

Yfirlitsmynd af hraðastýringu. Fyrst er riðspennunni breytt í jafn-
spennu í afriðlinum, þá kemur spennustillir sem sér um að
spennan sé í samræmi við útgangstíðnina og að lokum áriðill sem
breytir jafnspennunni aftur í riðspennu með óskaðri tíðni.

Mynd 5.2.1
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Það er ekki hægt að koma með einfalda reglu um hvenær hraðastýring á rétt á sér heldur 
verður að skoða hvert tilfelli sérstaklega. Hér á eftir er stillt upp nokkrum dæmum þar sem 
hraðastýring hentar vel. 
 

Hraðastýring hentar vel til að halda uppi jöfnum þrýstingi á lokað þrýstisvæði. Fljótt á litið 
væri einfaldast að hafa eina stóra dælu og hraðastýringu stýrða af útþrýstingi en slík lausn er 
oft ekki ásættanleg. Í fyrsta lagi er rekstraröryggi ábótavant þar sem bilun í hraðastýringu eða 
í dælu myndi valda rekstrarstöðvun. Í öðru lagi er hætt við að rekstur verði óhagkvæmur þar 
sem afköst búnaðarins verða að miðast við hámarks álag á dælusvæðinu en mestan hluta 
sólarhringsins er álagið minna en helmingur þess. 

 
Ein lausn á þessu er að fjölga dælunum og  þá jafnframt hafa þær afkastaminni. Hraða-
stýringin tengist þá einni dælunni en hinar eru tengdar beint á netið eftir þörfum. Stjórn-
búnaðurinn vinnur þannig að sé hraðastýringin komin á fullt en nái samt ekki að halda uppi 
þrýstingi er viðbótardæla sett inn. Ef hinsvegar hraðastýringin er komin í hægagang og 
þrýstingur samt of hár er dælu slegið út. 
 
Þessari uppsetningu fylgir sú hætta að sé notkunin um lengri tíma á afkastamörkum tveggja 
dæla eru þær sífellt að slá út og inn, nokkuð sem veldur stórlega auknu álagi á allan búnað og 
að auki verða alltaf til einhverjar þrýstingstruflanir við hverja skiptingu. 
Þá þarf einnig að hugsa fyrir því að jafna álaginu á milli dæla þannig að sama dælan sé ekki 
alltaf tengd hraðastýringunni. Að lokum þarf helst að tryggja að allar dælur fari í gang t.d. 
einu sinni á sólarhring bæði til að vatnið í þeim spillist ekki og til að halda þeim í góðu lagi. 
Öll þessi atriði útheimta nokkuð flókna stýringu sem best verður útfærð með iðntölvu. 
   
Við vissar aðstæður er hraðastýring nauðsynleg við dælingu úr borholu. Sé yfirborðsvatn í 
grennd við holuna og fari vatnsborð hennar niður fyrir vatnsborð tjarnarinnar vegna 
niðurdráttar er hætta á megnun vatnsbólsins. Hraðastýrð dæla og stjórnbúnaður sem mælir 

Dæling á lokað
þrýstisvæði.

Með hjálp rofabúnaðirins
getur hraðastýringin tengst
hvaða dælu sem er en
hinar tengjast beint á netið.

Besta þrýstireglunin fæst ef
komist er hjá því að ræsa
dælur beint á netinu. Dæla
hraðastýringarinnar er þá
flutt yfir á netið og næsta
lausa dæla tengd hraða-
stýringunni.

Mynd 5.2.2
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vatnsborð tjarnarinnar og ber það saman við vatnsborðið í holunni kemur í veg fyrir þessa 
hættu. 
 
Sé hætta á að vatnsborð holu fari niður fyrir þau mörk sem dælan leyfir, t.d. vegna þurrka, 
þarf að vera búnaður á henni sem stöðvar hana eða dregur úr dælingu við þær aðstæður. Með 
hraðastýringu og stjórnbúnaði eins og á mynd 5.2.3 hér að ofan er hægt að nýta holuna að 
fullu án þess að hætta á að skemma dæluna. 

wDæling úr borholu í ná-
lægð yfirborðsvatns

Staða vatnsborðs tjarn-
arinnar er mæld og hún
borin saman við mælingu
á vatnsborði mitt á milli
tjarnar og borholu.

Á meðan tjörnin er lægri
stýrist dælingin af inn-
stilltu óskgildi (w) og
vatnsborði tanksins en
annars dregur strjórn-
búnaðurinn úr dælingu
eða stöðvar hana.

Mynd 5.2.3
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5.3.  Stjórntæki.  
Í þessum kafla verður farið í gegn um helstu þætti stýringa í vatnsveitukerfi. Grunnþættir 
reglunar verða skýrðir og fjallað um hlutverk iðntölva í reglun og stýr ingum. Þá er fjallað um 
kerfiráðshugbúnað og nokkuð ítarlega um samskipti hans við útstöðvar. 
 
5.3.1. Reglar 
Reglun er nokkuð sem við verðum vitni að og erum þátttakendur í á hverjum degi. Sem dæmi 
erum við að framkvæma all flókna reglun þegar við skrúfum frá blöndunartækjunum við 
handþvott. Við mælum hitastig vatnsins með því að hafa aðra höndina undir bununni og 
notum hina til að stilla blöndunartækin þar til óskahitastiginu er náð.  
 
Þetta er í grunnatriðum það sem öll reglun gengur út á, það að stilla útmerkið (stöðu 
blöndunartækjanna) þannig að raungildið (hitastig vatnsins) sé sem næst óskgildinu.  
 
Þegar talað er um “regli”  er ekki alltaf verið að tala um sama hlut. Reglir getur verið sjálfstætt 
rafeindatæki með hliðrænum inngangi til að mæla raungildið, með útgangi sem stjórnar t.d. 
mótorloka og með hnappaborði til að slá inn óskgildið og önnur stilligildi. Að auki þarf slíkt 
tæki að hafa talnaglugga eða skjá til að sýna ástand reglunarinnar helst á myndrænan hátt. 
Kjarni flestra svona “sjálfstæðra regla” er lítil tölva sem er forrituð fyrir þetta sérstaka verk.  
 
 
 

Grunnþættir reglunar:

Óskgildið (w) er borið saman við mælda raungildið (x), mis-
munur þeirra er meðhöndlaður stærðfræðilega ( margfaldaður,
tegraður, diffraður, .. ) eftir því hvers eðlis reglunin er og
útkoman stýrir svo útganginum (y) þannig að frávik raungildis-
ins (x) frá óskgildinu (w) sé sem minnst.

Mynd 5.3.1

w
óskgildi

x
raungildi

y
útgangur

+
- f(x)
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Reglir getur líka verðið hluti af iðntölvu (sjá kafla 7.4.23). Í iðntölvunni er þá tilbúið 
reglunarforrit og notandinn þarf aðeins að tengja raungildi og óskgildi við innganga 
iðntölvunnar og útmerkið við einhvern útgang hennar. Til að fylgjast með ástandi og breyta 
stilligildum slíks reglis þarf að hafa einhvern tölvubúnað á staðnum þannig að byrjunar-
kostnaður búnaðarins getur orðið nokkuð hár. Á móti kemur að hægt að er að hafa marga 
“regla” í einni iðntölvu og hún getur yfirleitt annast allar aðrar stýringar á svæðinu. 
 
 
 
 

 
5.3.2. Kerfiráður (Sjá einnig kafla 7.5) 
Orðið kerfiráður er notað hér fyrir það sem  á ensku  er kallað “Supervisory Control And Data 
Acquisition” skammstafað “SCADA”. Kerfiráður samanstendur af hugbúnaði og vélbúnaði til  
eftirlits og stjórnunar á ferli eins og t.d. vatnsveitu eða hitaveitu.  
 
Meginhlutverk kerfiráðs eru: 
? Að veita yfirsýn yfir dreift og/eða flókið kerfi. 
? Gera kleift að framkvæma fjarstýringar. 
? Fylgjast með og vara við fari mæligildi út fyrir leyfileg mörk. 
? Safna gögnum um mæligildi og atburði. 
? Sjálfvirk inngrip. 

32

60.5

Stjórnhnappar fyrir
handstýringu Útgangsstaða í %

Óskgildi
eða

raungildi

Handvirkur
eða

sjálfvirkur

Mismunur
óskgildis og
raungildis.

Stillihnappar
fyrir

óskgildi

Valhnappur
fyrir

talnaglugga

 Hér er sýnd framhlið dæmi-
gerðs reglis. Hann er með
talnaglugga til sýna raun-
gildið eða innstillt óskgildi og
ljósasúlu sem sýnir hlutfalls-
legt frávik raungildis frá ósk-
gildi.

Þá er hann með stjórn-
hnappa til að breyta óskgild-
inu, hnapp sem skiptir milli
sjálfvirks og handvirks háttar
og hnappa til að stýra út-
gangi beint (t.d. stjórnloka) í
handvirkum hætti.

Hvernig sem útfærsla reglis-
ins annars er (vélbúnaður
eða hugbúnaður) byggjast
notendaskilin alltaf  á þess-
um sömu grunnatriðum.

Mynd 5.3.2
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Vatnsveitur eru oftast víðfeðm kerfi og því mikið hagræði ef hægt er að fylgjast með 
öllum mæligildum frá einum tölvuskjá. Helstu mæligildi í vatnsveitukerfi eru 
vatnsrennsli og  þrýstingur í æðfærsluæðum og vatnsborðsmæling í tönkum og 
borholum. Auk þess koma til  
margs konar önnur mæligildi og stöðuvísun svo sem rafmagnsnotkun, gangtími dæla, staða á 
mótorlokum, merki frá reykskynjurum,  o.s.fr. 
 
Dæmigerður kerfiráðshugbúnaður keyrir á PC-tölvu með Windows eða NT-stýrikerfi. Tengsl 
hugbúnaðarins við veitukerfið eru í gegnum útstöðvar sem tengjast tölvunni með þar til 
gerðum samskiptabúnaði, t.d. símalínu og tveimur módöldum eða  þráðlaust með radíóbúnaði. 
Hver mælistaður er svo tengdur inn í næstu útstöð, gjarnan með leigulínu ef um einhverjar 
fjarlægðir er að ræða. Það er svo háð aðstæðum hverju sinni hvort hagkvæmt er að fjölga 
útstöðvum og með því fækka og eða stytta þær símalínur sem þarf að leigja. 
 
Til eru margar tegundir útstöðva allt frá einföldum mælibrettum til fullbúinna iðntölva. Sé 
þörf á stýringum á mælistað er rétt að velja iðntölvu sem annast þá bæði stýringar og  
mælingar. Samskipti milli útstöðvar og móðurstöðvar fara fram á mismunandi “tungumáli” 

eftir tegundum og er mikilvægt að velja búnað sem talar “tungumál” sem víða er notað. Það 
eykur líftíma búnaðirins og gefur meiri sveigjanleika í innkaupum. 
 

Dæmi um skjámynd kerfi-
ráðsforrits.

Vatnsstaðan í tanknum er
sýnd á þrjá vegu, sem
súlur með breytilegri hæð,
sem magn í tonnum og
sem vatnshæð í metrum
yfir sjávarmáli.

Hér er myndir sýnd í svart-
hvítu en litir gera hana enn
skýrari.

Mynd 5.3.3

Vatnstankur

Rennslismælir

Stýrður loki Dælur

Þrýstimælir
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5.3.3. Samskiptabúnaður 
Samskipti tölvu við útstöð fara oftast fram um svokallað raðtengi tölvunnar (í PC-tölvum  
kölluð COM1, COM2, .. o.s.fr) og samsvarandi tengi á útstöðinni. Verður hér á eftir greint 
nokkuð ítarlega frá eðli slíkra tenginga.  

 
Í hverju raðtengi er einn tengipinni til að senda gögn um og annar til að taka við gögnum og 
tengjast þeir alltaf á víxl, þ.e. sendipinni tengist í móttökupinna á hinum endanum og öfugt. Í 
9-pinna útgáfu af tenginu (það er líka til 25-pinna útgáfa) sem sýnt er á mynd 5.3.4 fer 
sending um pinna-3 ( TX ) og móttaka um pinna-2 ( RX ). Gögnin eru send sem röð 
spennupúlsa og sveiflast spennan á bilinu -12V til +12V miðað við pinna-5 ( GND). 
 
Á skýringarmynd 5.3.4 er sýnt hvernig bókstafurinn ‘A’ birtist þegar hann er sendur út um 
raðtengi tölvu. Samskiptahraðinn er gefinn upp í “bitum á sekúndu” og miðað við að 10 “bita” 

MódaldPC- tölva ÚtstöðMódald

Tenging tölvu og útstöðvar með módöldum um almenna símakerfið.

Mynd 5.3.5

Hér er sýnd púlsaröðin á
sendipinna RS232-raðtengis
við sendingu bókstafsins ‘A’.
Hann er táknaður með töl-
unni 65 sem samsvarar
tvenndartölunni ‘01000001’.

Eins og sést eru auk gagna-
bitanna átta sendur einn
startbiti á undan og einn
stoppbiti á eftir, alls 10 bitar.

Þá sést að aftasti stafur
tölunnar er sendur fyrst og
sá fremsti seinast og einnig
að tölustafurinn ‘1’ er tákn-
aður með –12V spennu og
‘0’ með +12V spennu.

Mynd 5.3.4

Tímaás

Stopp-
biti

Startbiti
+12V
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þurfi fyrir hvert tákn samsvarar hraðinn 9600 BÁS því að hægt er mest að senda 960 tákn/sek. 
um línuna. Til að tölva og útstöð geti talað saman á þennan hátt verða bæði að vera stillt á 
sama samskiptahraða.  Þessi sendistaðall er kallaður RS-232 og er líklega mest notaði staðall í 
tölvusamskipum en er takmarkaður við fjarlægðir upp að 100 metrum við allra bestu 
aðstæður. 
 

Fyrir lengri vegalengdir er notaður umbreytir sem breytir púlsunum frá raðtenginu í merki 
sem draga miklu lengra, allt upp í tugi kílómetra. Til að slík tenging vinni rétt þarf búnaðurinn 
í báðum endum að vera samhæfður þ.e. að notuð sé sama aðferð við kóðun og afkóðun beggja 
megin. Algengasti umbreytir af þessu tagi er svokallað “upphringimótald” þar sem púlsunum 
frá raðtenginu er breytt í hljóðmerki sem henta almenna símakerfinu og gera með því kleift að 
ná sambandi við tölvubúnað út um allan heim. 
 

Annar staðall sem mikið er notuður í samskiptum tölva og iðntölva og einnig iðntölva á milli 
er RS422-staðallinn. Hann byggir á sama púlsaformi og RS232-staðallinn en í stað þess að 
nota einn vír fyrir sendingu og annan fyrir móttöku er í RS422-staðlinum notaðir tveir vírar 
fyrir hvort. Drifspennan er 0-5V og er annar vírinn knúinn í réttum fasa en hinn í öfugum 
fasa. Móttöku megin er svo næmur magnari og með þessum einfalda búnaði er með góðri 
símalínu hægt að ná samskiptahraða upp í 9600 BÁS yfir allt að 10 km vegalengd.  
 
Einnar línu útfærsla af RS422 er RS485, en þá er sama lína notuð fyrir sendingu og móttöku. 
Bæði RS422- og RS485-staðallinn gerir ráð fyrir því að mörg tæki geti tengst inn á sömu 

PC- tölva

Nr.1

RS422-tenging tölvu við útstöðvar. Notaðar eru tvær símalínur (fjórir
vírar), tölvan sendir út á aðra línuna sem útstöðvarnar hlusta á og sú
þeirra sem kölluð er upp sendir svar sitt út á hina línuna.

Nr. 2 Nr. 3

RS422

Sendilína tölvu

Sendilína
útstöðva

Mynd 5.3.6

PC- tölva

Nr.1

RS485-tenging tölvu við útstöðvar. Aðeins ein símalína (tveir vírar)
notuð. Tölvan sendir skipun út á línuna og hlustar svo eftir svari.

Nr. 2 Nr. 3

RS485

Mynd 5.3.7
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línuna, oftast ein tölva og margar útstöðvar. Það byggist á því að aðeins tölvan sendir út að 
fyrra bragði en útstöðvarnar hlusta og svara aðeins ef sérstaklega er á kallað þær. 
Dæmi um samskipti af þessu tagi eru sýnd á mynd-5.3.8 þar sem tölvan biður OPTO22-útstöð 
um að senda sér mæligildið frá fyrsta hliðræna inngangi. Eins og sést eru þessi samskipti 
ákaflega einföld. Tölvan sendir fyrirspurn út á RS485-línuna og bíður svo eftir svari. Allar 
útstöðvar á línunni skoða skeytið frá tölvunni en aðeins sú með rétta kallnúmerið svarar. Í 
skeytaforminu er innibyggð villuprófun þannig að ef truflanir rugla sendinguna er fyrirspurnin 
endurtekin. Eftir því sem útstöðin er flóknara tæki með fleiri möguleikum verður 
samskiptamál hennar jafnframt flóknara en er samt í grunnatriðum svipað því sem lýst er hér  
að framan. Hugbúnaðarframleiðendur ásamt framleiðendur iðntölva og annarra útstöðva sjá til 
þess að til séu samskiptaforrit milli helstu kerfiráðsforrita og útstöðva. Það er þó vissara við 
val á búnaði að ganga tryggilega úr skugga um að öll samskiptamál séu leyst. 
 
Tækniþróun á sviði samskipta og samskiptabúnaðar er mjög ör og hætt við að það sem er 
nýjast á markaðnum þegar þetta er skifað sé það ekki lengur nú þegar þetta er lesið. Framleið-
endur mæli- og stjórnbúnaðar eru stöðugt að reyna að koma saman stöðlum fyrir sinn búnað 
en þessi öra tækniþróun gerir slíka vinnu erfiða. 
 
Í tölvuheiminum er ethernet á 10BaseT-vírakerfi orðinn ráðandi netstaðall og eftir því sem 
iðntölvurnar verða öflugri er það fýsilegri kostur að nota sama staðal fyrir þær líka. Annað 
sem ýtir undir þá þróun er að búnaður til að tengja saman fjarlæg staðanet verður sífellt 
ódýrari og meðfærilegri. Þar er um að velja radío-búnað með 2Mbás (og 10Mbás innan 
skamms) yfir allt að 10 km sjónlínu, módöld fyrir símalínur sem ná upp undir 1Mbás á sömu 
fjarlægð og ekki má gleyma ljósleiðurum sem geta flutt tugi sjónvarpsrása eftir einum þræði. 
 
Þegar slík flutningsgeta er komin á milli fjarlægra staða í veitukerfi býður það upp á ýmsa 
möguleika svo sem fjargæslu með stafrænum myndavélum og hlustun yfir netið. 
 
5.3.4. Fjarstýringar. 
 
Eins og áður hefur komið fram þá eru vatnsveitur á Íslandi frekar einfaldar að uppbyggingu 
ekki síst vegna þess að ekki þarf að meðhöndla vatnið áður en því er hleypt á kerfið. Þörf á 
fjarstýringum er því oft ekki mikil en við hönnun á nýjum búnaði er sjálfsagt að hugsa fyrir 
því að hægt sé bæta slíku við seinna.  

PC- tölva

Dæmi um fyrirspurn til ‘Opto22’-útstöðvar um aflestur af fyrsta inn-
gangi hennar ásamt svari.

Nr. ‘03’

RS485

Mynd 5.3.8

Tölva sendir: >03L0001cc<CR>
Opto22 svarar: A1089cc<CR>

Skipanir byrja á ‘>’

Kallnúmer útstöðvar

Skipun ‘L’ þýðir ‘aflestur’

Skilgreining innganga

Þversumma skeytis

Svar hefst á ‘A’

Aflestur 1. inngangs

Endatákn skeyta
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Fjarstýringar snúa helst að þáttum eins og: 
? Álagstýringu milli virkjunarsvæða. 
? Vatnsborði í tönkum. 
? Þrýstingi á veitusvæði. 
? Inngripa vegna bilana eða annars óvenjulegs ástands. 
? Stýra vatnstöku eftir ytri aðstæðum svo sem úrkomu, flóðum, mengunarhættu, 

niðurdrætti, ..  
 
Fjarstýring er oftast annað hvort breyting á óskgildi reglunarslaufu (t.d. óskgildi þrýstings) 
eða breyting á stöðu tækis (t.d. ræsa/stöðva dælu). Hlutverk kerfiráðs í fjarstýriaðgerð er í 
megindráttum það að að taka við skipun frá stjórnanda og senda hana áfram til þeirrar 
iðntölvu sem viðkomandi búnaður tengist við.  

 

5.3.5. Gagnasöfnun. 
 
Gagnasöfnun er mjög mikilvægur þáttur kerfiráðs fyrir vatnsveitu. Á virkjunarsvæðinu þarf 
að skrá niður grunnvatnsstöðu og dælingu, og í dreifikerfinu vatnsnotkun og þrýsting. 
Markmið skráningarinnar er tvíþætt. Annars vegar er hún nauðsynleg í hinum daglega rekstri 
til að sjá hvernig og hversu hratt kerfið bregst við breytingum og hins vegar til að fylgjast 
með langtímaþróun vatnsbóla og veitukerfis (t.d. lekum í dreifikerfi). Dæmigerður 
kerfiráðshugbúnaður er ágætlega hentugur til að þjóna fyrra hlutverkinu en til að vista gögn til 
lengri tíma þarf önnur hjálpartæki með. 
 
Í fyrsta lagi þarf að fara í gegnum öll gögn og lagfæra þau áður en gengið er frá þeim til 
geymslu. Þar koma til margir þættir svo sem bilanir í mælibúnaði, rafmagnsleysi á mælistað, 
röng kvörðun mælis, o.s.fr. 
 
Þá er einnig æskilegt að forvinna gögnin áður en þau eru vistuð, svo sem reikna út meðaltal 
og önnur lykilgildi hvers sólarhrings. Slík forvinnsla flýtir fyrir þegar seinna á að meðhöndla 
gögn sem spanna jafnvel fleiri ár. 
 
Fyrir mælingu á grunnvatnsborði er óþarfi að geyma annað en sólarhringsmeðaltöl en fyrir 
notkun í íbúahverfi er hins vegar nauðsynlegt að geta skoðað dagssveifluna en til þess þarf að 
skrá niður 10 mínútna meðaltöl eða jafnvel þéttar.  
 
Safngögn frá kerfiráði eru mikilvægt verkfæri í rekstri hverrar vatnsveitu. Með þeim er hægt 
greina ástand kerfisins og sjá í hvað stefnir bæði hvað varðar rekstur vatnsbóla og  
dreifikerfis. Þar sem þessi gögn hafa gildi um ókomna framtíð er því mikilvægt að afrit af 
þeim sé alltaf til á einhverju því formi sem lifir af byltingar tölvuheimsins.  
 
5.3.6. Öryggismál. 
 
Öryggismál eru mjög mikilvæg í uppbygginginu nútímalegs kerfiráðs. Með möguleikum á 
tengingu við talna- eða textaboðtæki eða við SMS-þjónustu GSM-kerfisins getur vel hannað 
öryggiskerfi með bakvakt tryggt álíka rekstraröryggi og full sólarhringsvakt gæfi. Þar sem 
vatnsveitukerfi er í eðli sínu mjög dreift hefur umsjónarmaður kerfisins álíka möguleika á 
inngripum eða öðrum viðbrögðum hvort heldur hann situr við tölvu heima hjá sér eða á 
vinnustað. 
 
Helstu tilefni aðvarana í vatnsveitukerfi eru: 
? Of lág staða í miðlunartanki 
? Of lágur þrýstingur í dreifikerfi 
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? Bilun í dælustöð (fyrirboði hinna tveggja) 
 
Þetta eru merki um að það ástand sé að skapast að veitukerfið geti brugðist því megin 
hlutverki sínu að útvega vatn með nægum þrýstingi. Bilun í dælustöð getur verið 
rafmagnsleysi, bilun í raf- eða vélbúnaði, vatn á gólfi, boð frá reykskynjara eða eitthvað það 
sem raskað getur rekstri stöðvarinnar. 
 
Dæmi um önnur en ekki eins alvarleg tilefni aðvarana eru: 
? Óeðlileg vatnsnotkun, of mikil eða jafnvel of lítil. 
? Óeðlileg breyting á vatnsnotkun 
? Boð frá öryggiskerfi 
? Álagstoppur í rafnotkun 
? Óeðlileg breyting á vatnsgæðum, t.d. hitastigi, PH-gildi, leiðni o.s.fr. 
 
Þessi aðvörunartilefni eru á svolítið gráu svæði og þau verða að fá aðra og léttvægari 
meðhöndlun en fyrri flokkurinn. Sem dæmi getur vatnsrennsli til lítils íbúahverfis tvöfaldast 
við að skrúfað er frá brunahana vegna bruna, prófana eða vatnstöku. Ef slíkt setur af stað 
sömu viðbrögð og yfirvofandi vatnsleysi leiðir það til vantrúar á aðvörunarkerfinu. 
 
 
 
5.4. Heimildaskrá: 
 
1. John W. Dufour et. al  Centrifugal Pump SourcebookMcGraw-Hill Inc. 1992 

2. Grundfors Vandforsyning.  Grundfos International a/s 1988 

3. Norsk Pumpemarked Ingeniörforlager A/S 1978 

4. IngersollRand Pumps Ingersoll Rand Co. 1987 

5. NK Standard Pumps Grundfos dælukatalog 1997 

6. Water Supply by submersible units, World Pumps 1982 

7. Mollier-graf  PM Luft, Handbók 

8. Handbók   yfir þurrktæki, Munters international 

9. Framleiðsuhandbók yfir Plaströr – Reykjalundur 

10. Værd at vide om frekvensomformere – Danfoss 1991 
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