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Innhold 

Bruk av korrelator og korrelerende lydloggere  

Faktorer som påvirker målingene, betydningen 
av korrekte inngangsdata, bruk av hydrofoner, 
lydanalyser, praktiske tips og gode råd  

Hvilke kvalitetskrav bør man sette til 
lekkasjesøkingsutstyret?  
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 Enklere lekkasjelokalisering 

Metallrør 

Liten rørdiameter 

Kompakt omfylningsmasse 

Høyt ledningstrykk 

Lite fremmedstøy 

Faktorer som påvirkere akustisk 
lekkasjelokalisering  

 Utfordrende lekkasjelokalisering 

Plastledninger 

Stor rørdiameter 

Løsere omfyllningsmasse 

Lavt ledningstrykk 

Mye fremmedstøy 

God lyd Lite lyd 
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Korrelasjonsprinsippet 

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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Interessante  
fakta om 
  Viktig at inntastet rørlengde (D) og hastighet (V) er mest 

mulig riktig. Td måles automatisk av korrelator, såfremt 
man har et utslag 

 Rørlengden (D) og lekkasjelydens hastighet (V) 
representerer usikkerheten 

 10 m feil i inntastet rørlengde vil resultere i 5 m feil i 
anvisningen 

 Avvik i hastighet vil gjøre seg gjeldende når 
tidsforsinkelsen er stor 
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Tips/råd (ved korrelasjon på lydsvake lekkasjer) 

 Rørstrekk med blandede materialer introduserer større 
feilmargin 

 Mål lydhastigheten - Avvik mellom faktisk hastighet og 
tabellhastighet er vanlig for plastrør (PE/PVC) 

 Filtrering - Benyttes for å fjerne bakgrunnsstøy og 
fremmedstøy, dersom standardfilteret ikke finner lekkasjen 

 Bruk hydrofoner der mikrofoner ikke gir resultat 

 Bruk marklytter, PipeMic eller Hydrogenmetoden for å 
bekrefte korrelasjonsresultatet  
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Blandede rørmaterialer – Eternitt/PVC 

Feil rørdata med 50 m eternitt i stedet for PVC flytter 
korrelasjonstoppen hele 22 m 
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Hvorfor er rett lydhastighet viktig? 

Korrelatorer benytter seg av tabellverdier for å 
beregne lekkasjepunkt  

Tabellverdier kan avvike fra den faktiske 
lydhastigheten, noe som gir feil i utregningen 

Avvik i hastighet vil gjøre seg gjeldende når 
tidsforsinkelsen er stor 
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Når bør vi måle lydhastigheten 

Bør benyttes der rørmaterialet er ukjent 

De største hastighetsavvikene finner vi på plast som: 

herder over tid 

påvirkes mer av fyllmasse. Kompakt masse vil for 
eksempel ”stive” opp røret og øke lydhastigheten 

Et stort utvalg av trykklasser og plasttyper gjør det 
vanskelig å utvikle en nøyaktig tabell over teoretiske 
hastigheter 

Kontroll av lydhastighet er god praksis 
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Metoder for måling av lydhastighet 
Kan foretas med en kontrollert lekkasje ved å 
åpne en hydrant eller annen tapping  

1. Lydkilden mellom to sensorer: 

 

 

 

Avstanden til testlekkasjen må være kjent, helst 
ca. en tredje del inn på strekket 

Rørmaterialet (med tilhørende diameter) som 
har størst individuell lengde bør benyttes 
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Lydkilden utenfor begge sensorene 
Velg lydkilde utenfor måleområde i korrelatormenyen 

Lydhastigheten gis av rørlengden (D)/ tidsforsinkelsen (Td) 

Tabell: 1210 m/s sm
s

m

T

D
V

d

/1176
001,02,249

293
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Korrelatorutslag nære en sensor 

Korrigering av lydhastigheten har flyttet 
“lekkasjen” utenfor måleområdet 

 Tabellhastighet 1160 m/s Målt til 1199 m/s 
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Lekkasje som ligger nærmere en sensor 

Korrigering av lydhastigheten har flyttet 
“lekkasjen” 4 meter på 300 mm støpejerns rør  

 Tabellhastighet 1160 m/s Målt til 1199 m/s 
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Når lekkasjen ligger nære senter 

Korrigering av lydhastigheten har kun flyttet 
“lekkasjen” 0,1 meter på 300mm støpejerns rør 

 Tabellhastighet 1160 m/s Målt til 1199 m/s 
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Korrigering av lydhastigheten “flytter” 
lekkasjeanvisningen 105,7 – 43,0 = 63,7 meter 

 Korrelasjon 1 – 3, 105,4 m fra 3 

75 mm 75 mm 

Lydhastigheten korrigert fra 
370 til 545 m/s 
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Lekkasjen på PE-ledningen i Kåfjord 
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Filtrering  

 Benyttes for å fjerne bakgrunnsstøy og fremmedstøy, 
dersom standardfilteret ikke finner lekkasjen 

 Standardfilteret finner de fleste lekkasjer på metallrør 

 Koherensanalyse viser frekvensområdet til lekkasjen og 
gjør det lettere å velge rett filter 

 Eksperimentering kan være nødvendig for å finne rett 
filter under vanskelige forhold 

 Digitale lydfiler kan deles med andre for hjelp til 
filtrering (epost, ftp, yousendit.com, Teamviewer) 
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Eksempel på standardfilter  

Rørmaterial 
Filter (Hz) 
Mikrofoner 

Filter (Hz) 
Hydrofoner 

CU, DUK, Galv, 
Stål og SJK 

100 - 2000 25 - 1000 

Betong, Bly og 
Eternitt,  

100 - 2000 25 – 500  

PE og PVC 25 - 500 3 - 250 
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Standardfilter: 25 – 500 Hz på 475 m PE 
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Filter: 10 – 100 Hz fjerner fremmedstøyen 
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Ingen korrelasjonstopp for 250 – 2000 Hz 

Feil filter 

Filter: 250 -2000 Hz 
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Lekkasje på duktil ledning, 300 og 500 mm i diameter.  
Lengde 1017 m (Haugesund) 

Koherens - frekvensanalyse 

Filter: 24-249 Hz 
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Utelatefunksjon 
Brukes til å undertrykke uønskede topper i korrelasjonsberegningen 

• Aktiver innstilling og velg område som skal undertrykkes 
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Utelatefunksjon 
Aktiver innstilling og velg område som skal undertrykkes 
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Utelatefunksjon 

Ny korrelasjonstopp viser den faktiske lekkasjen 328,5 m fra sensor 6 
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Utelatefunksjon 

Lekkasje på 250 mm duktil 
ledning i Narvik.  

Lengde 1404 meter  
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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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Hydrofoner 

Brukes på lydsvake lekkasjer der 
mikrofoner ikke har gitt 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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Tilkobling av hydrofoner 
1. Sørg for at hydrofonen og 

pakningen er rengjort i 
henhold til forskrifter 
 

2. Sørg for at hydranten og 
lufteventilen er stengt 
 

3. Monter overgang om 
nødvendig 
 

4. Monter hydrofonelementet 
 

5. Åpne hydranten forsiktig 
 

 

 

6. Åpne lufteventilen 

forsiktig og steng når 

luften er ute 

Sørg for muligheter til 
lufting ved montering via 
tohalset brannstender 
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Mikrofoner på 435 meter PVC rør 

Hydrofoner på samme ledning 
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Samtidig korrelering med  
mikrofoner og hydrofoner 
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Mikrofon + hydrofon   

Mikrofoner på 308 m PVC  
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Korrelering på lydsvake 
lekkasjer med mye 

fremmedstøy 
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Korrelering kl. 2 med mikrofoner 

 Standardfilter PVC 25 – 500 Hz 

 Eksperimentering med andre filter gir 
ikke resultat 
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 Beste filter 150 – 280 Hz 

 Fremmedstøyen er filtrert bort 

Hydrofon Hydrofon Mikrofon 

Hydrofoner, lengde 97,5 m 
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 Beste filter 174 – 318 Hz 

 Fremmedstøyen er delvis filtrert bort 

Hydrofon Hydrofon Mikrofon 

Hydrofon + mikrofon 
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Tips på veien 
 Annleggsflater for mikrofoner må rengjøres 

 Gjør deg kjent med forholdene - Bruk ledningskart! 

 Prøv hydrofoner på lydsvake lekkasjer 

 Høy oppløsning (24 biter) på lydopptak kan være 
avgjørende for søk på lydsvake lekkasjer og søk over store 
avstander  

 Bruk 10% regel for målinger i ytterkant! 

 Bruk hodetelefonene for å sjekke at lyd blir fanget opp av 
systemet og for å høre hvilken type lyd 

 Bruk marklytter, PipeMic eller Hydrogenmetoden for å 
bekrefte korrelasjonsresultatet  

 Fjern støykilder om mulig, flytt sensorer, juster filter, mål 
lydhastigheten, gjør nattmåling, øk trykket 
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Strategi for snarvei til redusert lekkasjetap 

 Bestem hva kommunen selv skal gjøre, og hva som 
eventuelt kan settes bort.  

 Sett av tid og personal til lekkasjesøk 

 Driftsovervåking av soner sjekkes 

 Start lekkasjesøket med korrelerende lydloggere i områder 
(soner) med størst lekkasjetap 

 Søk systematisk igjennom soner fra A til Å 

 Reparer kommunale lekkasjer så snart som mulig. 
Haugesund k. graver samme dag eller dagen etter 

 Send ut pålegg om reparasjon med frist ved private 
lekkasjer på stikkledninger 
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Strategi forts. 

 Sett ut logger på nytt i samme område etter at en eller 
flere lekkasjer er reparert. Støyende lekkasjer kan 
maskere lydsvake lekkasjer 

 Systematisk lekkasjesøk av hele ledningsnettet kan med 
fordel utføres året rundt og flere ganger per år 
(Trondheim k. 3 ggr/år) 

 Lillehammer kommune har redusert vannforbruket fra 
18000 til 10000 m3/døgnet ved hjelp av systematisk 
lekkasjesøk med korrelerende lydloggere 

 Fredrikstad kommune har påvist 74 vannlekkasjer i 2013 
med korrelerende lydloggere, der 38 er private pålegg. 
Forbruket er redusert fra 53000 til 37000 m3/døgnet 
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Valg av utstyr i prioritert rekkefølge 

 Elektronisk marklytter og stav-/ventillytter  

 Korrelerende lydloggere som kan kombineres med 
hydrofoner. Alternativ 2: Korrelator 

Mobil vannmåler av typen Clamp On 

 PipeMic 

 Stasjonære lydloggere  

 Hydrogengassdetektor 

 Ønskekvist 
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Hvilke kvalitetskrav bør man sette til 
lekkasjesøkingsutstyret?  
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Takk for oppmerksomheten 

Du finner mer informasjon på våre nettsider  
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