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NS-EN 805 integrert trykkfallsprøve PE-ledninger



NS EN 805 tillegg A.27.4 Integrert trykkfallsprøve

Resultatene av hoved trykkprøvingen kan bedømmes bare dersom det
gjenværende volumet av luft i prøvestrekket er tilstrekkelig lavt.
Følgende etapper er obligatoriske:
· Det gjenværende, faktiske trykket reduseres raskt ved slutten av

forprøven ved å skille ut vann fra systemet for å skape et trykkfall
på 10% til 15% av STP;

· Volumet som er fjernet, måles nøyaktig:
· Tillatt lekkasje beregnes



Forprøve

• Øk trykket raskt <10 min til STP (15 bar), og hold jevnt i 30 min.
• Hold ledningen avstengt og mål trykket etter 60 min.
• Forprøven er godkjent hvis trykkfallet er ≤ 30% av STP (≤ 4,5 bar)
• Det gjenværende trykket er altså lik eller høyere enn 10,5 bar for

godkjent prøve.



Det gjenværende trykket er altså lik eller høyere enn 10,5 bar

NS 805
Det gjenværende, faktiske trykket reduseres raskt ved slutten av
forprøven ved å skille ut vann fra systemet for å skape et
trykkfall på 10% til 15% av STP

Forskjellen mellom gjenværende trykk og STP kan i dette
tilfellet være opptil 4,5 bar



Diskusjon



VA Miljøblad 25 4.6.2
Resultatet av hovedprøven kan bare bli riktig bedømt dersom eventuell
luftmengde i ledningen er tilstrekkelig lav.
Integrert trykkfallsprøve.
Følgende trinn er nødvendig for å sjekke om det er luft i ledningen:
1. Utgangspunktet for den integrerte trykkfallsprøven er det trykk man har i

ledningen ved slutten av forprøven.
2. Tapp raskt ut en målbar mengde vann slik at trykket synker

med 2,25 bar. (15% av STP)
3. Ta et nøyaktig mål av den uttappede vannmengde
4. Sammenlign den uttappede vannmengden med den tillatt uttappede
vannmengde (tabell)



Diskusjon



E-post sendt til Norsk Rørsenter 20.12.18 (ikke fått svar)
Ny e-post til Odd Lieng, Norsk Rørsenter 29.01.19 samt til Jan Stenersen TroVA
avventer svar.



Svar fra Norsk Rørsenter, v Odd Lieng 30.01.19

Hei Trond
Jeg har ikke tilgang på den engelske versjonen NS EN 805 i dag.
Jeg husker at da den kom i 2000 var den ikke oversatt til norsk. Jeg har sett i hyllene våre, men kan ikke finne den gamle
engelske utgaven.
Våre standarder i dag har vi lagret på serveren, som pdf og NS-EN 805 er på norsk.

Da jeg reviderte VA/Miljø-blad nr. 25 og innførte prosedyre iht. NS EN 805 måtte vi definere et trykkfall i trykkfalltesten og vi
satte da 2 bar. Dette fordi vi måtte utarbeide en tabell basert på lengde og diameter.
Dette trykkfallet ble senere økt til 2,25 for å oppnå så stor «viskoelastisk» oppførsel som mulig.
Fortsatt er dette innenfor 15 % av STP, som standarden angir.

Jeg mener ganske bestemt at den engelske utgaven inneholdt de samme krav. Dvs. man tar utgangspunkt i STP.
Dersom prøvetrykket er høyere, f.eks 21 bar, kan man øke uttappingen til 3,15 bar.
Man må da beregne tillatt vannmengde selv.



Svar fra Sklarz

Det gjenværende trykket fra forprøven har ikke noe med hvor
mye man skal senke trykket.
Man skal tappe ut 10 – 15% av STP uavhengig av hvilket
gjenværende trykk man har.
Opptil 15 % tappes ut på små/korte ledninger
10% tappes ut på lange og store ledninger.
Man må velge selv hvor mange % man tapper ut i forhold til
volumet i ledningen og at uttapping skal være ferdig på 2
minutter, bare det blir mellom 10 og 15%



SESU-pipe
Ferdig vektet sjøledning

fra Hallingplast

• PE100RC+ Ferdig vektet PE-rør med mineralfylt PP kappe for senking i
vann.

• PE100RC+ er PE100 med forbedret egenskaper mot riper og
punktlaster

• 32 – 110mm på kveil og 75 – 315mm rette rør
• SDR17 – SDR7,4
• Sveises som standard PE100 (speilsveis eller el-muffe)



SESU-pipe-RG
Ferdig vektet sjøledning

fra Hallingplast

• Egenskaper som forrige
• Rette rør 90 – 315mm
• SDR17 – SDR 7,4
• Med ReinoGrip strekkfast muffeskjøt i ene enden og spissende i den

andre.
• Begge SESU rør trykkprøves som standard PE100



Feil i VA-Miljøblad 39

Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg



4.3 Utførelse av desinfekjon

Prosessen foregår ved at man doserer en gitt mengde desinfeksjonsmiddel,
med aktiv klorkonsentrasjon på 30 ppm, inn  ledningen fra et innføringspunkt.
Sammen med desinfeksjonsmidlet påfylles en gitt vannmengde rent drikkevann.
Denne klordoseringen pågår inntil hele ledningstrekket er fylt med klorvann.
Doseringen kan skje både med en tom ledning og en vannfylt ledning som utgangspunkt.

Her er noe som er skikkelig feil, du får ikke 30 ppm så lenge du skal tilføre vann.
Hele ledningen skal ha 30 ppm.
Du må tilføre 2 dl 15% natriumhypokloritt pr. m³ vann for å oppnå 30 ppm.



Diskusjon

Strømpekjørt ø 600 Duktilt VL Strømpe festet ø 600 duktilt VL



Sendt e-post 29.01.19 til Jan Stenersen TroVA som videresendte den til
Norsk Vann ved Odd Lieng.

Jan Stenersen TroVA fikk svar samme dag med kopi til meg:

«Hei Jan,
Ja vi skal se på blad 39»



VA-Miljøblad 39

Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg
Dynamisk metode



4.3.7 GJENNOMFØRING AV DESINFEKSJON DYNAMISK METODE

Denne metoden kan benyttes på vannledninger med store dimensjoner og
lange lengder.

Desinfeksjon skjer ved at man lager en propp med klorholdig vann som sakte
strømmer gjennom ledningen.

Proppen bør ha en så lav hastighet at man oppnår en kontakttid på mellom 30
– 60 minutter.

Klordoseringen bør, p.g.a. den relativt korte kontakttiden, være 50 ppm.



Proppen lages ved at man setter inn 2 renseplugger med diameter tilsvarende
den innvendige diameteren på røret.

Rensepluggene settes inn med en gitt avstand, f.eks. en avstand på 180 meter
tilsvarer en hastighet på vannstrømmen (pluggene) på 0,1 m/s.
Dette gir en kontakttid på 30 minutter.

Det doseres inn desinfeksjonsmiddel tilsvarende 50 ppm aktivt klor mellom
pluggene.



Diskusjon

Stakekamera for filming av ø 600 btg OV
4 rørbiter og 2 spraybokser



Sjokkloring

• Med dette som bakgrunn:

• Proppen bør ha en så lav hastighet at man oppnår en kontakttid på
mellom 30 – 60 minutter.

• Klordoseringen bør, p.g.a. den relativt korte kontakttiden, være 50
ppm.

• Det vil si at sjokkloring av vannledninger kan utføres med minimum
50 ppm med kontakttid minimum 30 minutter.




