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2.2 Krav til slangen
Slangens tillatte arbeidstrykk skal være minst det samme som det maksimale pumpetrykket, d.v.s. det trykket som er oppgitt fra
pumpeleverandøren.

Alle slanger skal ha følgende sikkerhetsfaktor (SF):
Høytrykk vann: SF   2,5 (d.v.s. BP er 2,5 ganger WP)
Industrislanger SF   3,0 (d.v.s. BP er 3,0 ganger WP)
Hydraulikkslanger SF   4,0 (d.v.s. BP er 4,0 ganger WP)
Dampslanger SF 10,0 (d.v.s. BP er 10,0 ganger WP)

WP - arbeidstrykk
BP - sprengtrykk

Alle monterte slanger skal være montert etter gjeldende presstabeller.

Alle slanger som skal trykktestes, skal leveres med trykksertifikat. På trykksertifikatet skal det finnes opplysninger om:
- Arbeidstrykk
- Sprengtrykk
- Testtrykk
- Dato for trykktesting
- Navn på person som trykktester og hans signatur
- Navn på virksomheten som har utført trykktestingen
- Angivelse av slange, kuplinger og hylse
- Sertifikatnummer

Hvis slangen har arbeidstrykk over 800 bar, skal slangene trykktestes etter montering og slangene skal også trykktestes hver 6.
måned. På hylsen skal sertifikatnummer og måned og år for trykktesting angis.

Slangen skal besiktiges for skader, hvis det er fare for at slangen vil sprekke så skal slangen enten skiftes eller kappes inn.



Den perfekte lengden?
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Liter pr
minutt

1. Slange lengde 2. Slange lengde Trykktap med
gummi

Trykktap med
plastikk

20lt/min. 1/4¨max. 30m 1/8¨ max. 10m - 76.3 bar - 61.0 bar

30lt/min. 3/8¨ max. 60m 1/4¨ max. 20m - 74.1 bar - 59.3 bar

45lt/min. 1/2¨ max. 60m 1/4¨ max. 10m - 68.3 bar - 54.7 bar

70lt/min. 1/2¨ max. 80m ingen slange nr. 2 - 34.8 bar - 27.8 bar

100lt/min. 5/8¨ max. 160m ingen slange nr. 2 - 50.3 bar - 40.2 bar

150lt/min. 3/4¨ max. 80m 5/8¨ max. 40m - 52.3 bar - 41.8 bar

200lt/min. 3/4¨ max. 100m ingen slange nr. 2 - 53.3 bar - 42.6 bar

240lt/min. 1¨ max. 120m 3/4¨ max. 40m - 54.0 bar - 43.2 bar

320lt/min. 1¨ max. 160m ingen slange nr. 2 - 55.3 bar - 44.2 bar

350lt/min. 1 1/4¨ max. 160m 1¨ max. 80m - 52.3 bar - 41.9 bar

400lt/min. 1 1/4¨ max. 160m 1¨ max. 60m - 57.6 bar - 46.0 bar

500lt/min. 1 1/4¨ max. 160m 1¨ max. 30m - 64.6 bar - 51.7 bar

600lt/min. 1 1/4¨ max. 160m ingen slange nr. 2 - 56.6 bar - 45.3 bar



Maksimum anbefalt vannmengde
pr diameter og slange lengde

www.dyser.no
4

Maks. vann
l/min.

Ø slange
mm                   “

Slange lengde
m

8 l/min 3.25mm 1/8“ 10m

25 l/min 6.50mm 1/4“ 20m

40 l/min 9.50mm 3/8“ 30m

90 l/min 13.00mm 1/2“ 50m

100 l/min 16.00mm 5/8“ 120m

200 l/min 19.00mm 3/4" 100m

320 l/min 25.00mm 1” 120m

600 l/min 32.00mm 1 ¼” 150m



Hvorfor, hvor og hva skal jeg rense/rengjøre?

Grunn til rens/rengjøring?

• Rørinspeksjon, vedlikehold,

• Tett rør, hindring, reparasjon,

Type rør?

• Rørmateriale – PVC, PE, Lerrør,

• Betong, mursteinsrør, stål, støpejern etc.

• Dimensjon, tilstand (Defekter, alder etc.)

Lokasjon/sted?

• gate, privat eller offentlig,

Type fremmedlegemer?

• Fett, kalk/betong, røtter,

• Div masser, fyllmasser, betong, injiserte masser etc.

Hvordan finne riktig dyse?
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Optimalisere: Hvordan finne riktig dyse
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Utvalg
• Verktøy ↔ Bil/utstyr
• Bil/utstyr ↔ Verktøy

Dysen må passe med
• Vannmengden på pumpen
• Maks trykk på pumpen
• Lengde, type og str på slange
• “Rent” eller resirkulert vann



…Hva og eksakt hvorfor?
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Dyse type Hva skal rengjøres

Pumpe kapasitet Full vannmengde på dysen

Pumpe trykk (bar) Riktig trykk på dysen
Invendig-diameter på slangen
[mm](tommer)

Dimensjon må passe med vann-
mengde! Trykk tap

Slange lengde [m] Øker trykk tap

Slange materiale (plastikk og/eller
gummi)

Plastikk har 10 til 20% mindre trykk
tap sammenlignet med  gummi



Viktig = riktig parametere
som operatøren må vite om
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Dyse type Artikkel nummer

Pumpe kapasitet Liter/min

Pumpe trykk Bar

Innvendig-diameter i slangen Millimeter

Slange lengde Meter

Slange materiale plastikk og/eller gummi



Oversatt av Aquatools, v/Kjetil Storli 10

Aquatools AS


