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Ivar Tuflåt Sjømæling
Regionsjef nord



 Automatisk trykkredusering reduserer lekkasjemengden

 Energibesparende spjeld- og tilbakeslagsventiler

 Lufteventiler gir bedre energiutnyttelse i trange rørsystemer
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Energibesparende, 

dobbelteksentrisk 

dreiespjeldventil 

Type

ROCO Wave



Sentrisk

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Sentriske dreiespjeldventiler

Ulemper:

• Gummisetet endrer karakter over tid

• Spjeld må langt inn på setet for å tette

• Høy ζ-verdi (Zeta = trykktapskoeffisient)

Fordeler:

• Tar liten plass

• Rimelig



Sentrisk Dobbelteksentrisk

E1

E2

Eksentrisk

E1

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Ved dobbelteksentrisk 

opplagringen av spjeldet, 

skjer en translasjonsbevegelse 

(lineær) samtidig som 

dreiebevegelsen starter

Det fører til:

1) at spjeldet slipper setet 

nærmest umiddelbart

2) at profiltetningen er helt 

ubelastet når ventilen er åpen

3) minimal slitasje mellom 

profiltetning og sete

Translasjon

translasjon

Rotasjon Eksentrisk

Eksentrisk 

rotasjon

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Ventilen satt opp med:

• Optimalisert spjeld type "wave"

• Optimal innv. diameter (som regel helt lik innv. rørdiameter.)

• Innsveiset sete i materiale INCONEL625 (2.4856) eller emaljert

Dette for å oppnå lavest mulig zeta-verdi

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Zeta-verdi:

Zeta-verdien, trykktapskoeffisienten eller motstandskoeffisienten, er i væskemekanikk, et 

dimensjonsløst mål på trykktapet i en gjennomstrømningsanordning, for eksempel et rør 

eller en ventil.

ζ = Zeta verdi

d = Dimensjon, nominal diameter 

Kv = Ventilens Kv i åpen tilstand 

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Kapasiteten til en ventil oppgis i Kv:

Kv er det antall m³ pr. time ventilen slipper gjennom ved 1 bar trykkfall over ventilen.

Kv = Kv faktoren til ventilen (m³/h) 

Q = Strømningshastigheten (m³/h)

ρ = densiteten (kg/m³)

Δ p = trykkfall (bar)

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Egenskaper Tidligere modell

DN 1000

ROCO WAVE

DN 1000

ζ [-] 0,43 0,19

k v [m³/h] 60802 91647

ζ og kv-verdi sammenligning

Tidligere

modell

DN 1000

ROCO 

WAVE

DN 1000

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Regnestykke økonomi

Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil



Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil

Rørdimensjon DN [mm] 1 000,00   

ZETA1 [-] 0,43          

ZETA2 ( ROCO WAVE ) [-] 0,19          

Hastighet i røret [m/s] 2,50          

Tetthet på medie [kg/m³] 1 000,00   

Driftstimer pr år [h] 8 000,00   

Virkningsgrad el-motor ( pumpe ) [-] 0,75          

Totalpris el-kraft [NOK/kWh] 0,80          

Kalkulert energisparing [kWh] 15 707,96 

Kostbesparelse pr år per ventil [NOK] 12 566,37 

Kalkulasjon av kostbesparelse ved sammenligning av to zeta-verdier.

Glimrende energiøkonomisering

ved bruk av Roco Wave.



ROCO Wave er designet for optimal hydraulisk ytelse og       

høy energieffektivitet

ENERGI-EFFEKTIVITET

Lav ζ-verdi (trykktapskoeffisient)

Høy mengdekoeffisient Kv

Bedre energi-effektivitet

Energibesparelse

Wave-disken forhindrer 

turbulent strømning / flow



Dobbelteksentrisk dreiespjeldventil

Vannforsyning (overføringsledninger) / renseanlegg / pumpestasjoner



Energibesparende, 

dyse tilbakeslagsventil 

type EDRV



• Dyse tilbakeslagsventil for råvann, drikkevann og renset avløpsvann

• Horisontal og vertikal montering

• Myktettende, gummibelagt stempel

• Emaljert sete

• Ingen korrosjonsproblemer

• Lukker svært hurtig

• Lave driftskostnader

• Strømlinjeformet design gir ekstrem lav                  

trykktapskoeffisient ( ζ = 0,5 - 0,71) i åpen stilling

Dyse tilbakeslagsventil type EDRV

• Dette gir REDUSERT PUMPE-ENERGIFORBRUK.
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Dyse tilbakeslagsventil type EDRV



Svært lav trykktapskoeffisient

Mean flow line on X-coordinate

Fl
o

w
 c

ro
ss

 s
e

ct
io

n
 

DN150

DN200

DN250

DN300

Dyse tilbakeslagsventil type EDRV



Fullt åpen posisjon
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En EDRV, DN250, er 

fullt åpen ved 2 m/s. 

Ved denne hastigheten 

er Zeta-verdien ca. 0,69.

Sammenlignet med 

andre tilbakeslags-

ventiler er Zeta-verdien 

ekstremt lav for EDRV

Dyse tilbakeslagsventil type EDRV

Membran 

tilbakeslagsventil

Dyse tilbakeslagsv. ERDV

Vippespjeld 

tilbakeslagsventil

Klaff 

tilbakeslagsventil
Dyse lang 

byggelengde
Dyse kort 

byggelengde



ΔK Kostbesparelse kr/år
DN Nominell rør-/ventildiameter m
v Strømningshastighet m/sek
ζ1 Trykktapskoeffisient ventil 1 -
ζ2 Trykktapskoeffisient ventil 2 -
ηg Virkningsgrad -
B Gangtid t/år
KE Energi kost kr/kWh
p Mediets tetthet kg/m3

Formel – energibesparelse:

Dyse tilbakeslagsventil type EDRV
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Virkningsgrad ηg: 0,75

Tid B: 4.500 h

Energi kostnad KE: 0,40 NOK / kWh

Eksempel:

Årlig besparelse ved bruk av EDRV dyse tilbakeslagsventil sammenlignet med en membran tilbakeslagsventil

• En EDRV dyse tilbakeslagsventil er dyrere i innkjøp, 

men raskt inntjent, og derfor en svært lønnsom ventil

Dyse tilbakeslagsventil type EDRV



Lufteventiler

gir bedre 

energiutnyttelse

Det er viktig å sette seg inn i hva luft i trange rørsystemer forårsaker, 

og hvordan rett bruk av luftventiler øker prosesskapasiteten,        

beskytter systemet, og virker energibesparende



Luft i rørledningen

Luft som dannes i rørsystemet beveger seg ukontrollert og samles på forskjellige steder og 

skaper problemer. Og temperatur og trykk er viktige faktorer når det gjelder mengde luft 

som frigjøres.

Lufteventiler

Temperatur

Luft-løseligheten er sterkt påvirket av 

temperaturvariasjoner.

Desto høyere temperatur, 

jo lavere  mengde oppløst luft.



Lufteventiler

I praksis betyr dette at trykksatt vann inneholder til dels store mengder luft som vil 

frigjøres ved en trykkreduksjon.

«Henry’s lov»

Mengden av gass oppløst i væske, er direkte proporsjonal med trykket i væsken. 

Trykk

• Trykk- og temperaturvariasjoner er uunngåelige faktorer og vil 

alltid være ukontrollerte luftprodusenter. Dette er det viktig å 

forstå og ta hensyn til når vi designer rørsystemer.



Lufteventil

Lufteventil

Trykkreduksjonsventil

eks. trykkreduksjon

Lufteventiler



I tillegg til variasjoner i temperatur og trykk er hovedårsakene til luft i rørsystemer:

• Luftansamling på inntak- eller utløpsteder som tanker, stigerør, åpne kilder

• Åpne avløpsrør 

• Avlufting i pumpestasjoner på grunn av variasjon i sump-nivå

• Turbulens og vortex-effekt fra pumpenes skovlhjul

• Manglende luftfjerning under fylling

• Biologisk aktivitet i mediet

• Negativt trykk relatert til raske variasjoner i strømning

• Defekte lufteventiler uten frigjøringskapasitet

Lufteventiler



Eksempel:

Pumpesystem med DN125 plastrør, lengde 2,7km og en designkapasitet på 42 m3/t. 

Kun en luftventil var plassert på et høydepunkt uten noe spesiell positiv virkning på problemet. 

Lufteventiler

På grunn av luftlommer dannet av biokjemiske gasser, et sumpnivå, overdrevet lave og 

hyppige pumpesykluser, ble det kun oppnådd en kapasitet på 8 m3/t. 

Løsningen var riktig justering av avstengningsnivået på pumpe-enheten og 

montering av luftventiler, oppstrøms og nedstrøms sumpen. 



Pumpesystem uten luftventiler

Mangelen på lufteventiler øker den totale pumpekraften Ht og dermed den totale 

kostnaden. I mange tilfeller opp mot 30% av gjennomsnittlig driftskostnad. 

Pumpekapasiteten, også kalt Ph og uttrykt i KW, er lik:

Ph = Ht · Q · y · g / 1000

 Ht den totale pumpekraften,

 Q strømningsmengden (m3 / s),

 y den spesifikke vekten av mediet (kg / m3),

 g akselerasjonen av tyngdekraften (m x s-2).

Lufteventiler



Pumpeanlegg med luftventiler

Riktig bruk og plassering av luftventiler sikrer prosessen i henhold til designkravet. 

Gevinsten er økningen av den totale effektiviteten som da gir en kraftig reduksjon av 

driftskostnadene når det gjelder energiforbruk og vedlikehold av pumpene.

Lufteventiler



Lufteventil

Lufteventiler

Montasje av luftventiler

Oppsamlingskammer



Høyedebrekk Hellingsendring

Lange horisontale strekk

Lufteventiler

Montasje av luftventiler



Lekkasjer = ikke-fakturert vann
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Trykkstyring - lekkasjereduksjon

En årlig lekkasje fra et 4 mm stort hull og 10 bar trykk, er 11.000 m³

Men redusert trykk gir store besparelser
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Trykkstyring – besparelse

En trykkreduksjon med gjennomsnitt på 2 bar, vil 
redusere lekkasjemengden med 30%!



Trykkstyring - lekkasjereduksjon

Denne kontrollventilen endrer settrykket 

automatisk etter forbruk

Lavt trykk ved lite forbruk

Normalt trykk ved normalt forbruk

Inntil 4 bar forskjell

Kan halvere lekkasjen!



Takk for oppmerksomheten!


