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DISFVA



1. Litt om faglitteratur og ventiltyper

2. Eksempler

- reduksjonskum PN10

- reguleringsstasjon PN10 og PN16

- nedføringsledning PN25, 2 varianter

- nedføringsledning PN40

- reguleringsstasjon 600 l/s



Fagrapporter

• Rapport 4/94 fra Driftsassistansen i Møre og 

Romsdal, utarbeidet av Asplan Viak

v/Kalleberg, Mosevoll, Jacobsen og Tomren

• Seinere utgitt som Norvar-rapport 57/1995, 

kan fortsatt kjøpes fra Norsk Vann



Utfordringer i følge rapport 4/94

• Store høydeforskjeller + ønske om færrest mulig trykksoner = høyt trykk = høyt lekkasjenivå

• Uønsket kapasitetsreduksjon ved feilplasserte trykkreduksjoner

• Feiltrinn i valg og drift av løsning i lite spesialiserte (små) organisasjoner

• Svikt pga mangelfullt ettersyn; tilstopping av pilotledninger, slitasje/korrosjon

• Feil valg av utstyr

• For store ventiler i forhold til vannføringen

• Støy og skader (kavitasjon) pga for stor trykkreduksjon over ventil

• Dårlig gjennomtenkt / unødig komplisert ventilstyring

• Manglende opplegg for å håndtere svikt i en reduksjonsventil



Nye verktøy og forhåpentlig bedret situasjon 25 år seinere

• Hydraulisk nettmodell (Epanet) for analyse av systemendringer

• SD-anlegg med overvåking av trykk og mengde

• FDV-system for dokumentert jevnlig tilsyn, f.eks. årlig ettersyn av RV



Ventiltyper

I tillegg:

- Ventil med mekanisk aktuator (flottørventil)



Direktestyrt reduksjonsventil

• I hovedsak seteventil styrt av fjærbelastet membran 

• Driftssikker og rimelig

• Kort responstid

• Ikke konstant nedstrøms trykk ved varierende vannføring:

• Typisk 0,5 bar over settetrykk mot stenging

• Typisk 0,5 bar under settetrykk ved VDN > 2,5 – 3 m/s

• Høye tap ved fullt åpen ventil, typisk singulærtapskoeff. 15 – 25, 

tilsvarende 1 bar trykktap ved ca 30 l/s DN100, ca 50 l/s for DN150

• Typisk dimensjonsområde DN50 – DN150 (DN200)



Direktestyrte reduksjonsventiler

Eksempel på anbefalt driftsområde

Økte muligheter med 

• parallelle ventiler, eventuelt med ulik 

dimensjon og/eller settetrykk 

• seriemonterte ventiler for flertrinns reduksjon

Skadelig kavitasjon

OK

(ikke mulig)



Reduksjonsventil med hjelpestyring / «pilotstyrt»

• I hovedsak fjærbelasta seteventil med membran + hydraulisk styring

• Selvdrevet av vanntrykket; trykk i kontrollkammer og åpningsgrad styres av 

pilot som er en liten direktestyrt reduksjonsventil

• Rimelig, lav vekt

• Driftssikker ved jevnlig (minst årlig) ettersyn og vedlikehold 

• Stabil regulering av nedstrøms trykk (forbehold serie/parallell)

• Relativt lave tap ved fullt åpen ventil, typisk singulærtapskoeff. 5 – 10, 

tilsvarende 1 bar trykktap ved ca 45 l/s DN100, ca 90 l/s for DN150

• Spesialutførelser for lave vannføringer (V-plugg), høye trykkdiffe-ranser,

nattsenking m.m.

• Lengre responstid enn direktestyrt ventil

• Trenger normalt minst 2,5 bar innløpstrykk, minimum 1,5 bar settetrykk

• Mulig trøbbel og ustabil regulering ved oppstilling i parallell eller serie pga

treghet og gjensidig påvirkning mellom regulatorer 

Strupeskive

Filter Nål

Pilot



Aktuatorstyrte ventiler

• Flere ventiltyper og aktuatorløsninger, f.eks.

• Pilotventil med ekstern styring via magnetventiler

• Ringstempel- eller slissesylinderventil med motorpådrag 

• Flottørventil i trykkreduksjonsbasseng (mekanisk aktuator)

• Ringstempel- og slissesylinder egnet for ett-trinns reduksjon av høye trykk til 

atmosfæretrykk (reduksjonsbasseng) pga gode kavitasjonsegenskaper

• Ringstempelventil egnet for store dimensjoner og vannføringer 

• For andre aktuatorløsninger enn flottør, øker mulighet for presis regulering, 

men også kompleksitet og feilkilder

• Strømforsyning

• PLS, kabling

• Endebrytere

• Motorkomponenter og gir - reguleringsklasse



Energiproduserende trykkreduksjonsenheter

En rekke vannverk i kombinasjon med tradisjonell 

turbinteknologi finnes i drift. 

Nye løsninger for generell trykkreduksjon i vannverk har hittil 

vært kostbare, komplekse og hatt begrensede driftsområder.

Så langt er «nyvinninger» lite utbredt i vannforsyning av 

hensyn til kostnader og krav til sikker drift.

Det finnes rørmonterte mikroturbiner for strømproduksjon ca

20 W fra 0,5 bar trykk – men da er formålet strømforsyning.



1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s

DN80 5 l/s 10 l/s 15 l/s 20 l/s 25 l/s

DN100 8 l/s 16 l/s 24 l/s 32 l/s 39 l/s

DN150 18 l/s 35 l/s 53 l/s 70 l/s 88 l/s

Direktestyring vs. hjelpestyring



1 stk direktestyrt DN150 

med Kv = 172 m3/h

1 stk pilotstyrt DN150 med 

Kv = 336 m3/h

Direktestyring vs. hjelpestyring



2 stk direktestyrt DN150 

med Kv = 172 m3/h

1 stk pilotstyrt DN150 med 

Kv = 336 m3/h

Direktestyring vs. hjelpestyring



Fornying av reduksjonskum PN10



RV1, DN50, settetrykk 6,5 bar

RV2, DN100, settetrykk 6,0 bar
Innløpstrykk 

10 bar

Fornying av reduksjonskum PN10

DN50 og DN100 direktestyrte RV i parallell

RV1, DN50 for 0 – 5 l/s

RV2, DN100 for brannvann 20 l/s i tillegg



Før:

• Kummerlige forhold

• Ingen sikkerhets- eller lufteventil

Ombygging til reguleringsstasjon PN10



Etter:

• Overvåking av trykk og mengde, 

sonemåling for lekkasjekontroll

• Sikkerhetsventil

• Lufteventil

• Pilotstyrt DN100 trykkreduksjon 

med bypass 

Ombygging til reguleringsstasjon PN10



Ombygging til reguleringsstasjon PN10

• Valgt DN100 framfor DN150 

for god regulering ved 

lave/middels vannføringer

• Pilotstyrt foretrukket av 

hensyn til kapasitet / lav 

«pressure falloff»

• Beregnet for 2 – 40 l/s på 1 

ventil 

• Plass for ventil nr 2 (reserve)





Utskifting av reduksjonsstasjon PN25

• Ventiler fra 80-tallet

• 1 linje ute av drift

• Delvis innstøpt PN25 innløpsventil stenger ikke

• Vanskelig adkomst vinterstid

• Ikke overvåket



Utskifting av reduksjonsstasjon PN25

• Ny stasjon bygget ved siden av hovedledning 

DN200 SJK PN25

• Utkobling av eksisterende stasjon

• 2 reduksjonslinjer 

• Funksjoner som ventilkammer for framtidig 

basseng

• Driftsovervåking av mengde og trykk



Linje 1Linje 2

Til/fra 

framtidig 

basseng

Sikkerhets-

ventil

H
ø

y
k

a
p

a
s

it
e

ts
 

v
a

k
u

u
m

v
e

n
ti

l LV innløp

Utskifting av reduksjonsstasjon PN25



• 2 linjer med 1 proporsjonalventil + 1 pilotstyrt

• 1 linje kjøres om gangen

• Alternativ: 2 x 2 direktestyre ventiler, parallellkjørt



Utskifting av reduksjonsstasjon PN25

Krefter fra 25 bar DN200-ledning med 

utvendig bend forankret i kjellervegg mot 

bunnplate.

Dimensjonert for fullt trykk mot innløpsventil 

og demontert innvendig røropplegg.



Måle- og reguleringsstasjon 

PN16 

Ny stasjon med 

tilleggsfunksjoner bygget ved 

siden av gammelt ventil-

kammer.

Innløp DN400 PN16



Måle- og reguleringsstasjon PN16 

for 4 bysoner

• 1 regulering mot basseng

• 2 pilotstyrte reduksjonslinjer som 

kan benyttes som gjensidig 

reserve 

• Hver linje med inntil 6,5 bar 

reduksjon fra 13 bar og 

driftsområde ca 10 – 100 l/s

• Sikkerhets- og lufteventiler

• Driftsovervåking

• Ca 3 mill eks mva (2013)



Driftsbetingelser for ventiler bestemt 

etter analyse av driftsdata og 

nettberegninger



Måle- og reguleringsstasjon 

PN16 

2 målesoner med samme 

settetrykk som gjensidig 

reserve



Måle- og reguleringsstasjon 

PN16 

Pluggilegg

Ettermontert linje nr 4

Bypass 1/2 Bypass 3Bypass 4



DN500 trykkreduksjon

• 4 bar reduksjon fra 6 bar

• 50 – 680 l/s

• 2 stk DN500 nåleventiler med 

elektriske aktuatorer



DN500 trykkreduksjon 50 – 680 l/s • 2 linjer med DN500 nåleventil

• Elektriske aktuatorer med frekvensregulering



PN40 innløpsventiler VBA



PN40 innløpsventiler VBA



PN40 innløpsventiler VBA



PN40 innløpsventiler VBA



Reduksjonsbasseng på PN25 

nedføringsledning

Reduksjonsbasseng valgt som 

sikring mot trykkstøt ved rask 

stenging av ventiler i nedstrøms 

VBA.

Linje 1 helt mekanisk, fungerer 

uten strøm. Flottørventil.

Linje 2 styrt av kontrollventil med 

frekvensregulert aktuator.

Begge linjer kjøres parallelt med 

både ny og gammel nedførings-

ledning tilkoblet

Bassengvolum og ventilstyring 

med lang lukketid.

Linje 1

Linje 2



Reduksjonsbasseng på PN25 

nedføringsledning

Utløp 

linje 1

Utløp 

linje 2

Linje 1 med direktestyrt 

flottørventil etter 

direktestyrt RV.

Linje 2 styrt av 

kontrollventil med 

frekvensregulert 

aktuator.



Reduksjonsbasseng på PN25 

nedføringsledning

Linje 1 med direktestyrt flottørventil etter 

direktestyrt RV for reduksjon til under 10 

bar inn på flottørventilen.



Reduksjonsbasseng på PN25 

nedføringsledning

Linje 2 med PN25 kontrollventil med 

perforert sylinder, styrt av frekvensregulert 

aktuator, reguleringsklasse D (kontinuerlig 

regulering)



«Huskeliste» ved prosjektering

1. Fastsett driftsområde Qmin, Qmaks og Qekstrem og tilhørende inn- og utløpstrykk Pinn og Put

2. Vurder hvilken trykkvariasjon som er akseptabel for Put

3. Sett krav til eller analyser aktuelle ventilløsninger med hjelp av nettmodell og SD-data

4. Sjekk kavitasjon og mulig påvirkning mellom regulatorer

5. Vurder bypass/reservelinje og sikring mot over- og undertrykk

6. Velg den enkleste, sikreste og mest robuste løsningen


