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Eskeland Electronics AS 

• Etablert 1993 
• Adresse: Rasmus Solbergs vei 1, 

Ski 
• Leverandør av: 

– Dataloggere 
– Metalldetektorer 
– Rør- og kabelsøkere, feilsøkere 
– Lekkasjesøkere 
– Radar for grunnundersøkelser 
– Kurs i ledningsøking og 

lekkasjesøk 
– Elektronikkservice 
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Utstyr og metoder (lydsvake lekkasjer) 

Grovlokalisering 
• Mengdemåling med mobil vannmåler 
 

Finlokalisering 
• Akustisk korrelasjon - filtrering, hydrofoner 
• Marklytting (Kenneth Skullerud, VAV) 
• Sporgass med Hydrogenmetoden 
• PipeMic “lyttefjær” 
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Mengdemåling med Clamp On-måler 

• Enkel og plasseringsvennlig installasjon på 
ledning i drift. Monteres uten behov for 
anboringer 

• Typisk måleområde 25 - 2500 mm  

• Viktige egenskaper: Robusthet, høy 
nøyaktighet, god batterikapasitet, 
datalogging, sensorer som krever kort 
monteringsavstand uten skinner  
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Mengdemåling med Clamp On-måler 

• Parametere som må angis for korrekt måling er blant 

annet:  

• Ytre rørdiameter 

• Rørtype og eventuell foring 

• Rørtykkelse (tabellverdier eller bruk tykkelsesmåler) 

• Avstanden mellom sensorene kalkuleres av utstyret 

basert på parameterne over og antall lydbaner i røret 

(velges av bruker, 2 er vanlig)  
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Mengdemåling med Clamp On-måler 

• Parametere som må angis for korrekt måling er blant 

annet:  

• Ytre rørdiameter 

• Rørtype og eventuell foring 

• Rørtykkelse (tabellverdier eller bruk tykkelsesmåler) 

• Avstanden mellom sensorene kalkuleres av utstyret 

basert på parameterne over og antall lydbaner i røret 

(velges av bruker, 2 er vanlig)  
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Grovlokalisering med mobil vannmåler 

Tilførselsledning på 8 km med tre kontrollmålepunkter 

• Nattmåling (kl. 2 - 4) viser store forskjeller mellom 
målepunktene 

• Måling (1)    9 m3/t             (2) 8 m3/t       (3) 2 m3/t 

X 

1 

X 

2 

X 

3 

Målepunkt (X) 

Avlest 

vannmåler Forbruk? 
Lekkasje 9 m3/t 8 m3/t 

2 m3/t 
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Akustisk korrelasjon 

L Avstand fra nærmeste sensor til 
lekkasjen 

V Lydens forplantingshastighet 

D Rørlengden mellom sensorer 

Td Tidsforsinkelsen 

Formel: 

D = L + L + V x Td 

som gir:  
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Mikrofoner på 75 mm PE, 475 m (Kåfjord) 

 Standardfilter 25 – 500 Hz 
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 Filter 5 - 100 Hz 

Mikrofoner på 75 mm PE, 475 m (Kåfjord) 
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Korrekt lydhastigheten “flytter” 
lekkasjeanvisningen 105,7 – 43,0 = 63,7 meter 

 Korrelasjonstopp 105,4 m fra 3 
Lydhastigheten målt og  
korrigert fra 370 til 545 m/s 

Mikrofoner på 75 mm PE, 475 m (Kåfjord) 
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Lekkasjen i Kåfjord på 75 mm PE, 475 m 
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De mest krevende situasjonene 

Plastledninger 

Stor rørdiameter 

Lange strekk 

Nyanlegg  

Lavt ledningstrykk   

Mye fremmedstøy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruk hydrofoner  
om mulig 

Korreler på natten med 
hydrofoner om mulig 

Utfordringer på plast og lydsvake lekkasjer 
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Korrelasjon med hydrofoner 

Brukes på lydsvake lekkasjer der mikrofoner 
ikke gir resultat 

+ Hydrofoner er mer følsomme for 
lavfrekvente lekkasjelyder 

+ Hydrofoner er mindre følsomme for vær, 
vind og lyder på overflaten, siden 
sensoren er senket ned i vann 

- Få tilkoblingsmuligheter 

- Tidkrevende montering 

- Alle koblinger må være tette 
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Korrelasjon med mikrofoner på 435 m PVC 
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Hydrofoner på 435 m PVC  
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Mikron + hydrofon  

Mikrofoner på 308 m PVC  
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Hydrogenmetoden 

Gass fra trykkflaske føres inn i røret 
via trykkregulator og slanger 

Overflaten over røret sjekkes med en 
følsom og selektiv gassdetektor 

Uavhengig av rørtype, trykk og lyd 

Relativt tidkrevende i forhold til 
akustiske metoder 
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Hydrogenmetoden i praksis 

Metode 1: Gass på avstengt ledning som tømmes for vann 
- Velges for lekkasje under 1 liter/min 

- Kan ta lekkasjer ned til 0,1 liter/time 

- Bruker normalt mer gass enn metode-2. Bør ha gass tilsvarende 2 
ganger volumet til rørstrekket tilgjengelig 

Metode 2: Gass på ledning i drift 
- Kan benyttes ved lekkasje over 1 liter/min 

- Men bør ha minimum 3 Bars vanntrykk for at gassen skal løses opp 
i vannet (løslighet på 2 % pr Bar) 

- Gassen må føres inn oppstrøms for lekkasjen 
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Felles for begge metodene 

 Ledningstraseen må være kjent og merket opp på forhånd 

 Ledningstrekket bør avgrenses så mye som mulig (stenge ventiler 
og stikkledninger) 

 Det bør tappes i motsatt ende slik at gassen raskere fordeler seg 
over hele strekket (så stenges) 

 Etter at gassen har fordelt seg bør doseringen reduseres til et 
minimum (0,1-0,5 Bar) 

 Tiden det tar fra innsetting av gass begynner til gassen kan 
detekteres i overflaten er avhengig av overflate- og grunnforhold, 
men 1 til 3 timer er vanlig 

 

 



www.detektor.no 

 Formål: Teste metode 2 opp mot metode 1 

 Ledningsdata: 

 - 1350 m, PVC 110 mm, (ca. 10 m3) 

 - ca. 1 m dyp, leirholdig, våt jord 

 - Driftstrykk på 5 bar 

 - Lekkasje på 5 liter/min (0,08 l/s) 

 Annet utstyr: 2*50 L NATON-10 flasker, 
regulator og slange (20 m3) 

Resultater 
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Det melkehvite vannet som 

kommer ut i motsatt ende 

indikerer at gassen er 

distribuert og at den har løst 

seg i vannet. Søket kan 
starte! 
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Metode 1 vs Metode 2 
tom ledning vs ledning i drift 

 I dette tilfellet var det lite forskjell i tid for å lokalisere lekkasjene: ca. 3 timer 
for begge metoder. Men gass på tom ledning hadde vært raskere om 
lekkasjene var mindre, eller om man slapp å regne tid for å tømme 
ledningen for vann. 

 Ubetydelig forskjell i mengden av gass som ble brukt (ca 1 flaske for begge 
metoder dvs. 10 m3). Men forskjellen vil øke med volumet på 
ledningsstrekket 

 Tilføringen av gassen gikk raskere på tom ledning (under 1 time) enn på 
ledning i drift (2,5 timer ved 0,5 bars overtrykk) 

 Gassen holdt seg mye lengre i grunnen (2 timer mer) ved ledning i drift enn 
ved tom ledning, men dette vil variere med grunnforholdene 

 Utslagsområdet for gassdeteksjon for tom ledning var større enn 
utslagsområde for ledning i drift der gassen bare var detekterbar i ca. 0,5 m 
radius. Skyldes at mer gass kommer gjennom lekkasjen 
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Helse-Miljø-Sikkerhets- 
momenter 

 Ikke bruk andre gasser enn NATON-5 og 10 (Formier-5 og 10) 

 10% utgaven bør ikke benyttes på tom ledning når det er åpne flammer i 
nærheten. Ledningen må tømmes for gass før den sveises eller kappes 

 Gass under trykk inneholder 200 ggr mer energi enn vann ved samme trykk. Ved 
gass på tom vannledning så merk at... 

- Ved trykk over 0,5 Bar må adgangspunkter til ledningen sikres 

- Trykk over 2-3 Bar anbefales ikke på store ledninger* 

 Dersom flere kubikkmeter med gass kommer ut i små rom med dårlig ventilasjon 
kan den fortrenge luft 

- Sørg for at flaskeventilen er stengt før flasken bæres inn i en bil 

- Bruk oksygenmåler om du må ned i kum 

- Steng stoppekraner inn til hus 

 Flasken bør transporteres liggende og sikret mot rulling 
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PipeMic “lyttefjær” 
 

• Stakefjær med mikrofon i enden for søk på 
lydsvake lekkasjer 

• Integrert telleverk, sonde og peiletråd 

• Lekkasjepunkt påvises nøyaktig med       
rør-/sondesøker  

• Innføring gjennom pakkboks med beholder 
for desinfisering, opptil 16 bar 

• Lengde 70 m, diameter stakefjær 4,5 mm, 
mikrofon 12 mm 

• Lengde 150 - 300 m, diameter stakefjær     
9 mm, mikrofon 20 mm 
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Fordeler 

+ Svært følsom for lydsvake lekkasjer 

+ Påvises nøyaktig med telleverk og innebygget 
sonde i sensorhode (ikke metallrør) 

+ Innebygget peiletråd for påvisning av rørtrassé 

+ Lav brukerterskel. Krever ikke erfaring som 
lekkasjesøker 

+ Kan erstatte marklytter, korrelator og søk med 
hydrogengass 
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Ulemper 

- Tidkrevende montering 

- Fremmedlegeme i drikkevannet. Lag prosedyre 

- Stakefjæren kan knekke  

- Innføring kan være vanskelig og ikke alltid mulig 

- Demontering i kummer kan være nødvendig 
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Innstikksverktøy for PipeMic  
Oslo kommune VAV 

 

Arnt Olav Holm, Vestfold Vann 
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Innstikksverktøy for PipeMic 
100 mm blindflens med 32mm Pe-rør 

Arnt Olav Holm, Vestfold Vann 
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PipeMic tilkoblet 200 mm kryss 
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Erfaringer fra private firmaer 

PipeMic 70 m 

 PipeMic er førstevalget ved søk på stikkledninger 

 En mengde lekkasjer påvist på plast 

 Typisk lekkasjer er muffer i messing og dårlig 
skjøtede plastdeler med messingdeler 
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Erfaringer fra private firmaer 

Innføring 

 Grave opp, koble på t-stykke og koble i bypass 

 Fordel å komme til steder der det allerede er gravd 
opp eller påvist feil 

Fordeler 

 Raskere metode enn søk med hydrogengass  

 Mer nøyaktig en marklytting ved påvisning av sonde. 
Påvis hele traséen først og deretter sonden. Signalet 
forsvinner i koblinger i metall 

 Hører hvor de forskjellige delene og overganger er 
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Erfaringer fra Voss kommune  

PipeMic XL på 150 m 

 Lekkasje 0,7 l/s på 50 mm PE-ledning (kommunal)        
Påvist 100 m inn på ledningen i kobling 

 Lekkasje 1 l/s på 63 mm PE-ledning. 

    Privat lekkasje i tilkobling 30 m inn på ledningen  

Fordeler 

 Lekkasjeposisjon påvises med kabelsøker i stedet for 
marklytter. Gunstig ved mye snø 

 Problemer med støy fra pumpestasjoner eliminert 
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Lekkasjen på 1 l/s på 63 mm PE-ledning 
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Innføring via bypass 

 
Pipemic 
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Erfaringer fra Ålesund kommune  

PipeMic 70 m og XL på 150 m 

 Lekkasjesøk på bl.a. nyanlegg. Lekkasje på anboring 

 Bruker PipeMic der det ikke er mulig å korrelere 
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   Erfaringer fra Vestfold Vann 

PipeMic 70 m 

 Lekkasje på anboring på  

    75 mm PE-ledning 

 11 meter fra kum. Ingen lyd 
i kum 

 Aluminium og messing 
passer dårlig sammen. 
Nylonpakningen var tatt ut  
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Påvisning av trasé og sonde 

• PipeMic har innebygget sonde og 
peiletråd 

• Søk først opp peiletråden. Pluss fra 
signalgeneratoreren kobles til PipeMic 
og minus til jordforbindelse 

• Påvises konduktivt med kabelsøker 
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Påvisning av lekkasjeposisjon med sonde 

• Før in PipeMic til lyden er 
skarpest og volumet høyest  

• Koble begge klypene fra 
signalgenerator til PipeMic 

• Benytt 33 kHz  

• Lokaliser sondesignalet med 
mottaker med 33 kHz 
sondemodus 

• Sonden befinner seg der 
signalstyrken er høyest og 
avstanden minst 



www.detektor.no 

Takk for oppmerksomheten! 

Du finner mer informasjon på våre nettsider  
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