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2.  Var är luftning och avluftning nödvändig?

•   Den dubbelverkande avluftningsventilen släpper ut luft från rörledningen: ackumulering av luft sker generellt där arbetstrycket   

     förväntas vara lägre än i de angränsande sektionerna. Dessa positioner är:

         a)  vid varje maximal höjdpunkt

         b)  vid varje temporär höjdpunkt 

         c)   i långa stigande eller fallande rörsektioner. Rekommenderas att installera ventiler med jämn delning av 800 m

         d)  efter pumpar och framför ställen där flödet regleras

•  Den dubbelverkande avluftningsventilen tillför rätt mängd luft till varje sektion där risken för att ett         
    undertryck kan uppstå, tex:                                                                                                                                     
    e)        efter snabbstängning av ventil (rörbrottssäkerhetsventil RBS)

1.  Syftet med luftning och avluftning

      (se även DVGW arbetsblad W 334 [1])

Driften i ett vattensystem måste vara så stabilt som möjligt. Genom att vidtaga lämpliga åtgärder uppnås en säker 

drift i systemet.

•  Luft kan ha en kraftigt negativ effekt på driften i ett rörsystem, såsom :                                                         

         – flödesminskning 

         – tryckvariationer

         – tryckslag            

         – torrkörning/drift av pumpar

    Risken för att luft kommer in i ett rörsystem kan aldrig helt elimineras. Luft som redan finns i vattnet kan   
    vid vissa tryck och temperaturförhållanden bli gasformig. Även större kvantiteter av luft kan komma in i    

    rörnätet, framför allt under underhållsarbeten.

    Dessa kvantiteter av luft ackumuleras på vissa ställen i rörsystemet och måste avlägsnas genom en               

    avluftningsventil (se figuren nedan).

•  Brist på luft kan också leda till störningar. Undertryck uppkommer när vatten strömmar ut för fort. Detta är  

    ofta orsaken till att rör torrläggs eller att rörbrott uppkommer. Samma sak sker när pumpar slås av och efter  

    snabbstängning av ventiler eller tex efter en säkerhetsventil vid rörbrott. Där stoppas vattenflödet snabbt   

    och därför uppkommer tryckförändringar i undertrycket mellan ventilen och vattnet som strömmar ut.       

    I dessa fall måste rätt mängd luft in i röret genom avluftningsventiler så att undertrycket ligger kvar inom  

     gränserna och därigenom ej skadar röret.

•  Följande tekniska krav finns därför för avluftningsventiler:

         – avluftning av små mängder luft

         – avluftning av stora mängder luft

         – intag av stora mängder luft
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3.   Instruktioner för luftning och avluftning       

DN 2": för stora mängder luft DN 1": för små mängder luft 

3.1.1  Dubbelverkande avluftningsventil nr 9876 (enkelt utlopp/dubbelt utlopp)

Material:
Ventilhus                POM
Packningssäte         CuZn35Pb3As
Flottör                     POM
Ventiltätning          elastomer
UV-skydd                PE
Insektsskyddsnät    St 1.4301

Tekniska detaljer:                        DN 2"                                                       DN 1"

Provtryck (ventilhus)                    24 bar                                                      24 bar

Arbetstryck                                  standard: 1 - 16 bar                                 standard: 0,8 - 16 bar
                                                    alternativ: 0,1 - 6 bar                              alternativ: 0,1 - 6 bar

Storlek på öppning                      900 mm² / 2,0 mm²                                 1,8 mm²

Max. avluftningskapacitet           190 m³/h                                                  7,8 m³/h

Anslutning                                   invändig gänga 2" eller fläns DN 50      invändig gänga 1"
                                                     (borrad enligt DIN 2501, PN 16)

Insektsskyddsnät                          ja                                                             nej                         

Applikation                                  dricksvatten upp till 30°C                       dricksvatten upp till 30°C

Ventiler med endast avluftningsfunktion mot förfrågan

3.1.2  Dubbelverkande avluftningsventil (med membran) nr 9863/9864

Material:

Ventilhus             nr 9863  St 37- epoxypulverbelagd             
                            nr 9864  St 1.4571

Ventilhusmutter
med filter            POM / St 1.4301

Flottör                 POM

Ventilhusöverdel POM

O-ring 160 x 6     elastomer

Utloppsvinkel
med smutsfilter   PE 100 / St 1.4301

Tekniska detaljer:    

Provtryck (ventilhus)                    24 bar                                      

Arbetstryck                                  0 - 16 bar       

Storlek på öppning                      480 mm2                                           

Max. avluftningskapacitet           230 m3 / h                                     

Anslutning                                   invändig gänga 2" eller fläns                   
                                                     DN 50-200 (borrad enligt DIN 2501           
                                                     = BS4504, PN 10) övriga flänsar på           
                                                     förfrågan

Applikation                                  för rå och dricksvatten                               
                                                     för kommunalt och industriellt avlopp  
                                                                                                                        
Ventiler med endast avluftningsfunktion mot förfrågan

Avluftning av stora mängder luft kan ske även under fullt arbetstryck

3.1   Versioner      

Karaktäristik:

• Driftsäker                       

• Driften startar vid 0 bar

• Tätningsytor är ej i kontakt  
   med mediet                   

• Lämplig för parallellkörning

• Stort utlopp = skydd mot     
   nedsmutsning

nr 9864nr 9863

dubbelt utlopp enkelt utlopp
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3.1.3  Dubbelverkande avluftningsventil nr 9835  dubbelt utlopp, med rörlig ventil, DN 80-200                              

          Dubbelverkande avluftningsventil nr 9836  dubbelt utlopp, med rörlig ventil, med PE-rör och insektsskyddsnät, DN 80-DN100

          Dubbelverkande avluftningsventil nr 9837  enkelt utlopp, utan rörlig ventil, DN 80-200                               

          Dubbelverkande avluftningsventil nr 9838  enkelt utlopp, utan rörlig ventil, med PE-rör och insektsskyddsnät, DN 80-DN100

Material:

Ventilhus                                                                                       
och överdel:          gjutjärn, epoxypulverbelagd

Säte:                      Ms58/elastomer, lämplig för dricksvatten

Flottör:                  DN 80-100         polykarbonat                       
                              DN 150-200 A2  passiverad

Nippel:                  POM / rostfritt stål A2

Bultar                                                                                            
och muttrar:          rostfritt stål A2

Tekniska detaljer:                                                      

Provtryck (ventilhus)               24 bar                                                            

Arbetstryck                            nr 9835/9836  0,2 - 6 bar eller 0,8 - 16 bar         
                                                nr 9837/9838  0,2 -16 bar                             

Dimensioner                            DN 80      DN 100     DN 150     DN 200             
                                                1810/1,77 mm²     3320/1,77 mm²     17670/1,77 mm² 17670/1,77 mm²

Max. avluftningskapacitet      1562 m³/h  3250 m³/h  16900 m³/h 27800 m³/h

Anslutning                              Fläns DN 80 - 200, (borrad enligt DIN 2501, 
                                                = BS 4504, PN 10) övriga flänsar på förfrågan   
                                                PE-rör DN 80 d 63, DN 100 d 75 på förfrågan

Applikation                             dricksvatten upp till 30°C
                                          

3.2.1  Funktionen hos Hawle dubbelverkande avluftningsventil nr 9876 (typ DN 2" visas):
           (denna ventil finns även monterad i avluftningsenheten nr 9822/9823)

          Applikation: Dricksvatten

3.2   Hur fungerar luftning och avluftning?         

stort utlopp
A = 900 mm²

litet utlopp
 A = 2,0 mm²

Avluftning av små 
mängder luft:

Under normal drift av 
rörledningen släpps luft ut 
genom det lilla utloppet. 

Luftintag:  

När rörledningen   
töms tas luft in 
genom det stora 
utloppet. 

Avluftning av stora
mängder luft:  

När rörledningen fylls släpps 
luft ut genom det stora 
utloppet.  

Stängning:  

Efter luftintaget 
stängs ventilen 
automatiskt.  
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3.2.2  Funktionen hos Hawle automatiska avluftningsventil nr 9863/9864:
            (denna ventil finns även monterad i avluftningsenheten nr 9827/9828)

          Applikation: dricksvatten och avloppsvatten

Utsläpp av små 
mängder luft:  

Under drift öppnas 
ventilen till lämplig 
storlek. 

Luftflöde:  

När rörledningen  
töms tas luften  in 
genom den maximala 
öppningsstorleken. 

Stängning:  

Efter luftutsläppet 
stängs ventilen 
automatiskt.  

Utsläpp av stora 
mängder luft:  

När rörledningen 
fyl ls  s läpps luften ut 
genom den maximala 
öppningsstorleken.

3.2.3  Funktionen hos Hawle automatiska avluftningsventil nr 9835/9836/9837/9838:
           

Utsläpp av små 
mängder av luft:  

Under drift  släpps luften 
ut genom den rörliga 
ventilen (litet utlopp) 
endast nr 9835/9836

Luftflöde:                   
 

När rörledningen 
töms tas luften in 
genom den maximala 
storleksöppningen. 

Stängning:      
         

Efter luftutsläppet 
stängs ventilen 
automatiskt.  

Utsläpp av stora 
mängder av luft:  

När rörledningen  
fylls släpps luften ut 
genom den maximala 
öppningsstorleken.

rörlig ventil
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3.3   Flödesdiagram:
        Följande förhållande (enligt W 334) är baserade på antaganden från diagrammet  och beräkningar av   
        de ventilstorlekar som krävs och deras diameter för fritt flöde.

Exempel för beräkning av en dubbelverkande avluftningsventil:

a)     Avluftningskapacitet hos ventil nr 9876 - 1" vid 5 bar:    ~ 6 m³/h

b)     Avluftningskapacitet hos ventil nr 9876 - 2" vid 0,05 bar: ~ 180 m³/h

c)     Avluftningskapacitet hos ventil nr 9876 - 2" vid 5 bar: ~ 7,5 m³/h
        (stora öppningen är stängd pga luftflödet)

d)     Luftningskapacitet hos ventil nr 9876 - 2": ~ 550 m³/h           
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3.4   Val av ventilstorlek: 

        (enligt utdraget för DVGW arbetsblad från nov. 93 W 334 [1])

        •  Följande förhållande är baserade på antaganden från diagrammet  och beräkningar för de          
                ventilstorlekar som krävs och deras diameter för fritt flöde.

             a) Avluftning under fyllning av rörledningen:                                                                                                       

                   - Det maximala tryckslaget under stängningen av avluftningsventilen är begränsad till 3 bar                      

                      = max. ....................... 0,25 m/s (i rörledningen)

                   - Den hastighet som tryckvågor rör sig i rörledningen beräknas till:                                                                   

                      a = 1200 m/s

                   - Den maximala flödeshastigheten i den fria flödesdiametern genom avluftningsventilen, är begränsad till: 

                      VE = 20 m/s. Detta beror på att för hög flödeshastighet skulle dra med avluftningsventilens flottör.

                      Då skulle ventilen vara stängd innan den faktiska luftningsprocessen har börjat.

               b) Luftning under tömning av rörledningen:

                   - Det absoluta trycket i rörledningen är begränsat till: pR = 0,95 bar (= undertryck av 0,05 bar)

                   - Sammandragningsvärdet och friktionsvärdet av avluftningsventilen är: µ = 0,52

Diagram 1: Fyllning av rörledning Diagram 2: Tömning av rörledning

•  Exempel för beräkning av en dubbelverkande avluftningsventil:

    Den erforderliga storleken av avluftningsventilen beräknas på rör med en inre diameter på 300 mm.

         –  Fyllning av rörledning:

             enligt diagram 1, måste den fria flödesdiametern vara minst 900 mm² i den dubbelverkande                      

             avluftningsventilen för en rörledning med Ø = 300 mm. Flödet genom rörledningen får maximalt komma 

             upp i 18 l/s.

         –  Tömning av rörledning:

             enligt diagram 2 och med en given fri flödesdiameter på 900 mm² i ventilen, ger ett maximalt 

             tillåtet flöde på 42 l/s under tömningen av rörledningen. 



INDUSTRI BELOS AB

1

DN

~DN
1/2 DN

2

3

1

2

3

Utgåva 01_2005 

9

4.   Installation

        Platsen för installationen skall vara lättillgänglig så att regelbundna kontroller kan utföras. Enkel åtkomst 
        är viktig och kraftigt trafikerade platser bör undvikas. Viktigast är dock val av plats, tex så högt upp   
        man kan komma.

4.1   Val av anslutning

        Den nominella storleken på ledningen (luftklocka) ska överensstämma med ventilstorleken. Detta   
        innebär att om en avluftningsventil är DN 1" ska ledningen minst vara DN 1". Samma regel gäller för   
        en DN 2" ledning till en DN 2" avluftningsventil. Även dimensionerna för avstängningsventilen        
        placerad längre fram, måste överensstämma med ventilstorleken eller avluftningsventilen.               
        Denna ledning, storleksmässigt överensstämmande med luftningsventilen, har till uppgift att samla   
        ihop luften som kommer med vattnet från vattenledningen och sedan avlägsna den genom ventilen.

Utdrag från DVGW arbetsblad W 334

En tillräckligt stor luftningskammare är nödvändig 
för rörledningar <DN 600. Om den inte anges 
mer exakt kan luftningskammaren dimensioneras 
uppskattningsvis, så länge som konstruktionshöjden 
motsvarar ca hälften av diametern i rörledningen. 

Det behövs även en avstängningsventil, ett 
T-stycke med en luftkontrollventil och en 
sidoutgång för manuell luftning och avluftning. 
Avstängningsventilen underlättar installationen 
och demonteringen av den dubbelverkande 
avluftningsventilen och den manuella 
avluftningsventilen utan att störa driften. 
Testningen av funktionerna hos avluftningsventilen 
eller flottören och den manuella avluftningsventilen 
är möjlig att utföra även när avstängningsventilen 
är stängd. (se sidan 15).

Detta betyder att en Hawle dubbelverkande avluftningsventil nr 9876 DN 2" (A = 960 mm²) eller två 
Hawle dubbelverkande avluftningsventiler nr 9864 placerade parallellt (A = 2 x 480 = 960 mm²), klarar av 
att ta hand om de ökande mängder luft som bildas under de antagna förhållanden som specifieras för 
avluftningsventiler i en DN 300 rörledning.

Eftersom den ovan nämnda beräkningen inte kan tillämpas vid eventuella komplicerade trycksituationer 
inne i röret, rekommenderar vi att en detaljerad hydraulisk beräkning* utförs när dessa situationer upp-
står.  Om det under fyllningen av rörledningen uppstår större mängder av luft, kan även en mekanisk 
avluftning utföras, i detta fall kommer en spolning och vattentömningsanordning att sättas in i av-
luftningsventilen. Andra tömningsanordningar såsom brandposter kan också användas.

(* se även DVGW arbetsblad W 303 “Dynamiska tryckvariationer i vattendistributionssystem“)      

Observera:

Före installation av den dubbelverkande avluftningsventilen måste ledningen spolas, eftersom 
skräp och spån från anborrningen förhindrar ordentlig tätning av ventilen.

(Se även Hawle spolning och tömning)

Avluftningsventil
Manuell avluftning               
Avstängningsventil
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Dubbelverkande avluftningsventiler skall installeras 

i torra rum eller kammare. I byggnationer måste 

det finnas tillräckliga öppningar för att tillåta in- 

och utflödet av luft. Om det finns risk för att smuts 

eller skadedjur kan komma i in byggnationen 

måste öppningarna skyddas med ordentliga 

skyddsnät. När byggnationen konstrueras bör en 

dräneringsbädd av packat grus finnas i botten av 

kammaren, så att det vatten som följer med under 

avluftningsprocessen ska kunna rinna av.

4.2   Dubbelverkande avluftningsventiler i system       
        och trummor

Observera:

Innan man går in i en kammare, se till att det 

finns tillräckligt med frisk luft!

4.3   Hawle avluftningsenhet som en vidare logisk utveckling baserad på den dubbelverkande                            

        avluftningsventilen

            Fördelar med Hawle avluftningsenhet

                – Låga kostnader

                – Integrerad avstängning 

                – Ingen kammare behövs

                – Enkelt och tidsbesparande underhåll

Inga risker eftersom man ej 
behöver gå in i kammaren !

Konventionell trumma Hawle avluftningsenhet
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4.3.1  Beskrivning av avluftningsenhet nr 9822/9823

          Applikation: dricksvatten        

Inbyggd i trumma tillverkad i 
rostfritt stål vilket eliminerar 
behovet av en kammare. Enkelt att 
underhålla ventilen från ytan.

Hawle 2" – avluftningsventil

Tillverkad i  högkvalitativa material, 
såsom polyacetal i ventilhuset, 
brons i skyddskåpan och elastomer i 
packningen garanterar motstånd mot 
korrosion och varaktig funktion.

Dräneringskoppling

Huv med slitsar för avluftning

Automatisk fjäderstängning av 
backventilen säkerställer stängning 
vid 0 bars tryck.

                                      
Insektsskyddsnät

Möjligt att förkorta röret 
med upp till 100 mm

Beskrivning av avluftningsenhet nr 9827/9828

Applikation: dricks- och avloppsvatten

4.3.2  Markförlagda installationer

          Avluftningsenheten kan installeras ovan jord och 
          under jord. Den markförlagda konstruktionen    
          är lämpligast när ventilen skall installeras i öppen  
          terräng.

markförlagd nedgrävd

Avluftningsventil

Huv

Trumma av PE

Manövreringsspak

Avstängningsventil

BAIO® - Spikända 
DN 80

Dräneringskoppling
(tillval:                          
med ändkoppling)

Tillgänglig med flänskoppling i DN 50, 80 eller BAIO® 
Spikända DN 80. Vid användning av BAIO® - använd 
BAIO® smutsskydd och låsring.

Tillgänglig med flänskoppling i DN 80 eller BAIO® 
Spikända DN 80. Vid användning av BAIO® - använd 
BAIO® smutsskydd och låsring.

markförlagd (RD)

—
1.00
1.25
1.50 

L (mm)
Baio® 

spikända
815
1115
1365
1615 

L (mm)
Fläns

755
1055
1305
1555 

under jord (RD)

1.00
1.25
1.50
— 

T A B E L L   F Ö R   R Ö R H Ö J D   
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4.3.3  Betäckningar för avluftningsenhet nr 9822/9823

          Nedgrävda installationer kräver en betäckning.   

          För detta ändamål har Hawle utvecklat en           

          egen betäckning märkt med “Hawle                    

          dubbelverkande avluftningsventil“. Därigenom  

          undviks förväxlingar med andra betäckningar. 

          Under fyllning eller tömning av rörledningen är  

          det att rekommendera att öppna locket på         

          betäckningen. För drifttrycket på avluftningen    

          är volymen på avluftningsenhetens ståndarrör     

          och betäckning eller öppningen på                       

          nedstigningsbrunnen tillräcklig.

4.3.4  Förkortning av avluftningsenhet nr 9822/9823

           på byggplatsen 

          I både markförlagda och nedgrävda installationer  

          kan en förkortning av avluftningsenheten bli     

          nödvändig på byggplatsen pga förändringar i    

          läggningsdjup. Skissen visar hur förlängnings-     

          röret (se markering) och skyddsröret av rostfritt  

          stål kan förkortas med upp till 100 mm. 

          Se till att snittytorna blir räta vid kapningen. 

4.3.5  Installation av avluftningsenhet i existerande trummor

          Hawle avluftningsenhet kan också installeras i  existerande trummor. Detta innebär att avluftnings-  

          enheten är monterad på rörledningen istället för på den gamla avluftningsventilen. Trumman återfylls  

          sedan med grus. Detta eliminerar underhållsbehovet av trumman och ventilen kan installeras och   

          demonteras ovanifrån vid service.
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4.3.6  Installation av avluftningsenhet nära          

          grundvatten

          När grundvatten stiger och sipprar  in  genom 

          dräneringshålet, finns det risk för att smutsvatten  

          kommer in i rörsystemet under avluftningen.   

          Detta kan förhindras genom att installera en   

          backventil. Denna är dock inte inkluderad i 

          standardversionen utan måste beställas separat.

          I båda fallen, vare sig backventilen är monterad  

          eller ej, bör man kontrollera att det inte finns   

          vatten kvar i botten av enheten före           

          demontering.

          Observera: 

          I de fall vakuum uppstår och backventilen ej är    

          monterad, kan grundvatten eller regnvatten       

          tränga in i kammaren och orsaka en                     

          bakteriologisk förorening.

4.3.7  Installation av avluftningsenhet i områden med  

          översvämningsrisk

          I översvämningsområden ska längden på   

          avluftningsenheten anpassas så att huven med  

          lufthål är ca 50 cm över den beräknade maximala  

          vattennivån. Därigenom kan inte smutsvatten   

          tränga in i enheten. Dräneringskopplingen måste  

          vara stängd. (Denna är ej med i standardversionen      

          utan måste monteras på plats).

          Observera: 

          I de fall vakuum uppstår och backventilen ej är    

          monterad, kan grundvatten eller regnvatten       

          tränga in i kammaren och orsaka en                     

          bakteriologisk förorening.

4.3.8  Avluftningsenhet för avloppsvatten

          Dräneringsvattnet från denna kammare  bör inte  

          tömmas ut direkt på marken utan antingen   

          förseglas kammaren genom en ändkoppling eller  

          så leds vattnet via rör till en därför avsedd   

          behållare.
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4.4.1  Dubbelverkande avluftningsventiler för     

          reningsverk

          Automatisk avluftning vid processtanken efter en

          vattenrening med luft/syre. Denna funktion är

          endast garanterad upp till den möjliga maximala  

          avluftningskvantiteten för den dubbelverkande  

          avluftningsventilen (se diagram).

          Den dubbelverkande avluftningsventilen nr  

          9864 och avluftningsenheten nr 9827/9828 passar  

          bäst för den här applikationen, tack vare den   

          stora ventilationskapaciteten under tryck.

4.4.2  Dubbelverkande avluftningsventiler för sterila  

          system

          I reningsverk för sterila system är vattnet utsatt  

          för UV-strålning. Under denna process släpps luft  

          ut och denna luft måste avledas vid den högsta  

          punkten av systemet.

4.4.3  Luftningsventiler ovanför och dubbelverkande  

          avluftningsventiler nedanför kontrollventiler 

           Kontrollventiler är väldigt känsliga för inne- 

          slutningar av luft i vattnet. Därför kan det vara  

          nödvändigt, beroende på driftförhållandena, att  

          installera en avluftningsventil ovanför kontroll- 

          ventilen för att säkerställa problemfri drift.

          I detta fall rekommenderas en enkelverkande av 

          luftningsventil, som erhålls genom att montera  

          en backventil i den dubbelverkande avluftnings- 

          ventilens utåtgående rör (separat förfrågan   

          önskas).

          Observera: Denna backventil reducerar       

          avluftningskapaciteten!

          Luft släpps ut när den passerar genom kontrollventilen, vilket är fallet med alla regleringspunkter   

          i rörledningssystemet. Det är bäst att släppa ut denna luft medan den finns kvar i trumman eller i   

          byggnationen där kontrollventilen är belägen. Speciellt nedanför rörbrottsventiler måste en    

          avluftningsventil installeras för att förebygga undertryck och bestående skador på rörledningen.

4.4     Dubbelverkande avluftningsventiler - applikationer
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4.4.5  Dubbelverkande avluftningsventiler före   

          reduceringar 

          a) Före sektioner med stora reduceringar, bildas  

          luftbubblor i vattnet (se diagram för automatisk  

          avluftning av rörledningar, bilaga till w 334 [1]).  

           Den dubbelverkande avluftningsventilen frigör   

           automatiskt uppsamlad luft.

          b) Även i de fall då flödet går från mindre till större 

          rör kan avluftning vara nödvändig, tex om röret

          är installerat lutande och den automatiska av-  

          luftningshastigheten ej uppnås.

4.4.6  Dubbelverkande avluftningsventiler i grenrör för avloppsvatten med automatisk luftning

          I vissa grenrör för avloppsvatten tas luft in regelbundet och normalt avluftas den helt från rörledningen 

          vid nästa avluftningsventil.

          Detta är dock inte alltid önskvärt. I dessa fall kan en solenoidventil installeras på ventilens utloppssida  

          (solenoidventilen är stängd under luftintag och ett tag därefter) eller ett hålmembran som reducerar  

          avluftningskapaciteten så att en viss del luft alltid förs vidare. För utförande och dimensionering   

          kontakta Industri Belos AB.

4.4.7  Luftningsventiler i vakuumrör för avloppsvatten

          I vakuumrör för avloppsvatten ska endast enkelverkande avluftningsventiler användas. Detta erhålls   

          genom att montera en backventil på ventilens utloppssida.

          Observera: Denna backventil reducerar avluftningskapaciteten!

4.5   Trycktestning av rörledning

        Före leverans av Hawle avluftningsenheter och ventiler testas dessa vid maximalt drifttryck och vid   

        1,5 x drifttrycket, för att kontrollera funktionen och ev läckage i kammaren.

        Före trycktestning av rörledningar med avluftningsenheter och/eller med dubbelverkande avluftnings 

        ventiler måste avstängningsventilen vara stängd, annars finns det risk för att avluftning sker under  

        testet och ogiltiggör testresultaten.

            Dubbelverkande avluftningsventil: stäng avstängningsventilen före avluftningsventilen

            Avluftningsenhet 9822/9823:            ta ut ventilen från enheten – integrerad avstängningsventil   

                                                                       stängs automatiskt

            Avluftningsenhet 9827/9828:           stäng avstängningsventilen genom att vrida ett halvt varv 

4.4.4  Dubbelverkande avluftningsventiler för     

          brandsläckningssystem

           I stora brandsläckningssystem finns pumpar igång 

           som garanterar att tillräckligt med vatten levereras  

           vid akuta tillfällen. Dessa pumpar drar in luft i rör- 

           ledningen som måste släppas ut igen vid nästa  

           höjdpunkt.

             Vänligen observera gällande nationella   

             applikationsregler såsom VDS riktlinjer [ 3 ]   

             före installation.
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Figur B

Om en avluftningsventil står oskyddat, tex under en bro, måste den isoleras. Ett dräneringsrör som leder 

bort överskottsvattnet från avluftningsventilen måste monteras öppet.

5.   Isolering

        För ventiler som är monterade direkt på huvudledningen är riskerna för frost väldigt små. Detta beror  på  

        att vattnet inuti ventilen är uppvärmt av vattnet som rinner i huvudledningen. Om en installation      

        bredvid huvudledningen behövs pga placeringsproblem och ogynnsamma förhållanden, finns det risk   

        för frost. Detta gäller också om avståndet mellan ventil och mark är mindre än 1,5 m.

        I dessa fall måste ledningen och ventilen isoleras. Ventilen i avluftningsenheten är frostskyddad         

        genom att en skiva i rätt dimension sätts in halvvägs i ståndarröret . Skivan är tillverkad av cellplast,   

        ca 100 mm tjock, med ett hål i mitten, se figur A.

        Skivan får ej vara tätslutande så att avluftningen förhindras. Borra ca 10 hål med en diameter på 10 mm.  

        Den dubbelverkande avluftningsventilen som är installerad i trumma, är skyddad mot frost genom att   

        trummans väggar och tak är täckta med cellplastmaterial, se figur B.

        Isolering av avluftningsventil för avloppsvatten kan vara känsligt, normalt är det dock ingen större risk  

        för frost, men pga temperaturskillnader ökar fettavlagringarna på väggarna i avluftningsventilens   

        kammare.

Figur A
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6.   Service och underhåll

•   lyft av betäckningens lock

•   lossa skruv a 

•   ta bort huven

•   lossa skruv b

•   ta bort spindel 
    fästet c 

Demontering och service av DN 2" nr 9876:

    - rengör huset och packningssätet

    - använd kompressorluft för att blåsa rent det  

      borrade hålet (se även figur 3.1.1, tvärsnitt)

Demontering och service av DN 1" nr 9876:

    - ta bort packningssätet och renblås det

    - rengör ventilpackningen

      (se även figur 3.1.1, tvärsnitt)

•  dra i ventilen med      

   stigarröret

•  samtidigt stänger den  

   integrerade ventilen av  

   systemet.

6.1   Anledning till underhåll

        Nästan alla vattentyper tenderar att föra med sig uppslammade partiklar och smuts. För att undvika  

        eventuella driftstörningar beroende på smuts, ska den dubbelverkande avluftningsventilen kontrolleras 

        regelbundet och servas vid behov.

6.2   Serviceintervaller

        Med rätt och regelbundet underhåll kan livslängden på den dubbelverkande 

        avluftningsventilen förlängas. I Hawle dubbelverkande avluftningsventil är flottörkroppen och 

        hylsan tillverkade av polyacetal, vilket gör att avlagringar till stor del kan undvikas. Trots detta       

        rekommenderar vi att regelbundet underhåll utförs minst en gång per år. Det exakta underhålls- 

        intervallet varierar beroende på vattenkvaliteterna ifråga. Av denna anledning bör första underhållet  

        utföras tidigt så att erfarenhet kan samlas till nästa gång. Vi rekommenderar regelbunden service: 

        för dricksvatten, se även arbetsblad DVGW W 390 [2]. När det gäller avloppsvatten måste underhålls- 

        intervallerna anpassas till rörledningens kondition. I de flesta fall är det den första i en serie av dubbel  

        verkande avluftningsventiler som är mest nedsmutsad. Det finns inga generella regler för underhålls-  

        intervaller.

                                                                                                                                                                              

6.3.1  Demontering av avluftningsventil i enhet nr 9822/9823

Vid installation skall de ovan nämnda stegen utföras i omvänd ordning. Ett högt väsande ljud kan höras  

när spindelfästet skruvas i. Detta är en avluftningsprocess och hörs inte detta ljud måste proceduren 

upprepas.
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6.3.2  Underhåll av avluftningsenhet nr 9827/9828

          Allt underhåll- och servicearbete utförs i marknivå, därigenom elimineras riskerna som förekommer vid 
          arbete i brunnar.

          Den dubbelverkande avluftningsventilen spolas via de två anslutningarna (5a/5b) utan demontering. 

          Innan spolning sker måste slangar kopplas till anslutningarna (5a/5b) på så sätt att det inre trycket minskar
          kontrollerat och säkert när  kulventilen öppnas (4/6). Spolningen genomförs genom att vatten 
          (och eventuellt även rengöringsmedel) spolas från 5a mot 5b.

4. Sätt tillbaka ventilen (7) på bajonetkopplingen 

och lås det genom att vrida medsols. Sätt tillbaka 

3/2-vägs kulventilen (6) och skruva fast delarna 

manuellt tills anslutningarna är täta. Sätt dit spin-

delstången (3). Stäng den nedre anslutningens 

kulventil (4). Öppna avstängningsventilen (12) 

sakta (motsols). Inspektera alla anslutningar och 

spolöppningar.

Om det finns föremål i ventilen som ej kan spolas bort genom den nedre anslutningen måste ventilen 
demonteras och öppnas. Tillvägagångssätt enligt följande:

1. Ta av locket (1) från trumman (2). Stäng avstängn-

ingsventilen genom att vrida spindelstången (3) 

ett halvt varv medsols. OBS: Den dubbelverkande 

avluftningsventilen är fortfarande under tryck när 

avstängningsventilen är stängd. Öppna därför kul-

ventilen (4) på sidospolröret försiktigt och endast 

efter att en slang, som för bort allt avloppsvatten, 

har monterats på spolningsanslutningen (5b). De-

montera 3/2-vägs kulventilen (6) genom att lossa 

den gängade anslutningen.

2. Dra spindelstången (3) uppåt och ut ur av-

luftningsenheten. Vrid avluftningsventilen (7) 

motsols tills bajonettkopplingen (8) lossnar. Dra 

ventilen uppåt och ut ur trumman (2) genom att 

använda de två lyftöglorna (9) och lämplig lyf-

tanordning. Överskottsvattnet rinner ut genom 

avtappningen. Om avtappning ej önskas - montera 

en ändhuv (13) och töm trumman.

3. Lossa skruvarna (10). Rengör insidan av ventilen 

(använd rengöringsmedel vid behov, låt det verka 

en stund om smutsen sitter hårt, rengör sedan med 

en borste). Skruva tillbaka ventiltoppen (11), säk-

erställ att packningen sitter korrekt. Rengör alla 

tätningsytorna före återmontering av den dubbel-

verkande avluftningsventilen.
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7.2   Betäckning för avluftningsenheter nr 9822/9823

7.   Tillbehör

7.1   Spolrör nr 9824
        (för avluftningsenhet nr 9822/9823)

        Spolröret installeras i avluftningsenheten             

        istället för den dubbelverkande avluftnings-         

        ventilen och används till:

                  •  tömning av vatten från ledningen

                  •  spolning av rörledningen

            •  mekanisk avluftning under fyllning eller  
                tömning av rörledningar som innehåller  
                stora mängder luft

             •   att starta upp enheten

        Spolrör med kulventil                                                 

        (nr 9824) för rörhöjd 1,0 / 1,25 / 1,50 / 1,75 m
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8.   Beskrivande text för upphandlingar och offerter

Dubbelverkande avluftningsventil DN 1" nr 9876
        •      helt i korrosionsfria material
        •      automatisk 
        •      ventilhus och flottör av POM (PE-skydd mot UV-strålning)
        •      tätning av elastomer
        •      max. avluftningskapacitet är ej lägre än 0,13 m³/min.
        •      provtryck 24 bar
        •      arbetstryck: 0,1 - 6 bar eller 0,8 - 16 bar
        •      invändigt gängad inlopp förstärkt med en rostfri stålring
        •      för dricksvatten upp till 30°C

        tex Hawle dubbelverkande avluftningsventil nr 9876, DN 1"
        eller motsvarande

Dubbelverkande avluftningsventil DN 2" nr 9876

        •      för små och stora luftutsläpp
        •      helt i korrosionsfria material
        •      automatisk
        •      ventilhus och flottör av POM (PE-skydd mot UV-strålning)
        •      tätning av elastomer
        •      max. avluftningskapacitet är ej lägre än 3,2 m³/min.
        •      provtryck 24 bar
        •      arbetstryck: 0,1 - 6 bar eller 1 - 16 bar 
        •      invändigt gängad inlopp förstärkt med en rostfri stålring
        •      för dricksvatten upp till 30°C

        tex Hawle dubbelverkande avluftningsventil nr 9876, DN 2"
        eller motsvarande

        mot förfrågan:
        - med fläns DN 50 eller DN 80 mm

        tex Hawle dubbelverkande avluftningsventil nr 9874
        eller motsvarande

Avluftningsventil DN 2"                                                       
        •      max. storlek på öppningen 480 mm²                  
        •      driftsäker 
        •      automatisk
        •      isolerande luftkudde mellan mediet och            
                tätningarna i avluftningsventilen 
        •      ventilhus av stål, epoxypulverbelagd                  
        •      ventil med membran, alla mekaniska delar i  
                korrosionsbeständiga material
        •      flottör av POM                                                      
        •      en spolöppning med avstängningsventil
        •      utvändig gänga 2"
        •      Applikation: dricksvatten, råvatten och
                avloppsvatten

        tex Hawle automatiska avluftningsventil 
        nr 9863 eller motsvarande

Avluftningsventiler nr 9863/9864 (med membran)

Avluftningsventil av rostfritt stål, 
med utvändig gänga DN 2"

        •      ventilhus av rostfritt stål

                tex Hawle automatiska avluftningsventil    
                nr 9864 eller motsvarande

Avluftningsventil av rostfritt stål, 
med fläns DN 50 - 200

        •      tex Hawle automatiska avluftningsventil 

                nr 9863 eller motsvarande

Avluftningsventil av rostfritt stål,                               
med fläns DN 50 - 200

        •      ventilhus av rostfritt stål

                tex Hawle automatiska avluftningsventil    
                nr 9864 eller motsvarande
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Avluftningsventil
DN 50 (80)
•      lämplig för installation utan trumma 
•      skyddsrör i rostfritt stål (lägst kvalité St 1.4301)
•      automatisk avstängningsventil
•      avluftningsventilen kan tas bort under tryck
•      avluftningsventil DN 2" (se beskrivning ovan) 
•      alla icke korrosionsfria material är epoxypulverbelagda            
        runtom med DIN 30677-T2 i överensstämmlese med kvalitets-  
        och provningskraven från RAL-Quality Mark 662 
•      automatiskt dräneringsuttag
•      lämplig att använda med spolrör nr 9824
•      fläns EN 1092-2
•      för dricksvatten upp till 30°C
•      varierande installationsdjup på förfrågan
        
tex Hawle dubbelverkande avluftningsenhet nr 9822
eller motsvarande

Avluftningsventiler nr 9835 / 9836 / 9837 / 9838
                      
            DN 80, 100, 150, 200
        •  dubbelt utlopp (för små och stora luftutsläpp)
        • automatisk         
        •  ventilhus och hölje av gjutjärn EN-GJL-250 enligt EN 1561
            (GG 250 - DIN 1691)
            epoxypulver belagd in- och utvändigt enligt DIN 30677-T2 
            i överensstämmelse med kvalitets och provningskraven från   
            RAL-Quality Mark 662:
            - beläggningstjocklek:  min. 250 µm
            - nollporositet:   min. 3000 V Spark test
            - vidhäftning:   min. 12 N/mm²
        • grundventil:  flottör av polycarbonat (DN 80, DN 100)
             flottör av A2, passiverad (DN 150, DN 200)
             säte av Ms58 / elastomer
        • rörlig ventil: hus och flottör av POM (acetal)
             UV-skydd av PE
             tätning av elastomer
        • max. avluftningskapacitet är ej lägre än:
            DN 80 - 26,00 m³/min
            DN 100 - 54,16 m³/min
            DN 150 - 281,66 m³/min
            DN 200 - 463,33 m³/min 
        • skruvar, muttrar och brickor av rostfritt stål     
            (lägst kvalité A2) 
        • provtryck: 24 bar (motsvarar 1,5 x maximalt arbetstryck)
        • arbetstryck: 0,2 – 6 bar eller 1 – 16 bar
        • flänsdimension och borrning enligt EN 1092-2 PN 10-(PN 16 på  
            begäran)
            tex Hawle Dubbelverkande avluftningsventil nr 9835 eller  
            motsvarande. 
            mot förfrågan:
        -  dubbelt utlopp med insektsskyddsnät och PE-rör, DN 80, DN   
            100 Hawle nr 9836
        -  enkelt utlopp (utan rörlig ventil), Hawle nr 9837
        -  enkelt utlopp (utan rörlig ventil), med insektsskyddsnät och   
            PE-rör, DN 80, DN 100 Hawle nr 9838

Dubbelverkande avluftningsventil nr 9822/9823
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Avluftningsventil med fläns DN 80
(med membrantätning)

        •  arbetstryck: 0 – 16 bar
        •  max. storlek på öppningen: 480 mm²                                      
        •  max. avluftningskapacitet: 230 m³ / h
        •  driftsäker
        •  tätningsytor kommer ej i kontakt med                                   
            avloppsvattnet
        •  inbyggd i trumma - enkel installation och lätt underhåll       
        •  ventilhus av rostfritt stål
        •  avstängningsventil med spjäll av rostfritt                               
            stål; fullt genomlopp vid öppen ventil
        •  avluftningsventil med membrantätning 
            tillverkad av icke korrosiva material
        •  flottör av POM
        •  två anslutningar med slangkoppling
        •  kulventil för rengöring av avluftningsventilen
        •  lateralt utlopp för avluftning
        •  avluftningsventilen kan tas ur trumman                                 
            när avstängningsventilen är stängd
        •  medium:                                                                                     
            råvatten och dricksvatten, kommunalt och                             
            industriellt avlopp
        •  rörlängd: PC 1,25 m, PC 1,50 m

    tex   Hawle dubbelverkande avluftningsenhet nr 9828
            eller motsvarande

    tex   Hawle dubbelverkande avluftningsenhet nr 9827 med         
            BAIO® spikända DN 80

Dubbelverkande Avluftningsventil nr 9827/9828

  9. Tester

       Hawle dubbelverkande avluftningsventiler är testade enligt EN 1074-4. Detta inkluderar ett        

       funktionstest vid maximalt drifttryck och ett kammartest vid 1,5 x drifttrycket.

11. Referenslista

        [1] DVGW arbetsblad W 334
        [2] DVGW arbetsblad W 390 (OBS: W 390 skall ersättas med W 392)
        [3] Nationella riktlinjer (tex VDS-riktlinjer)
        [4] DVGW - arbetsblad W 303

10. Säkerhetsinstruktioner

        Innan arbetet på en dubbelverkande avluftningsventil påbörjas, måste ventilen isoleras och trycksänkas  

        via en lämplig ventil. Eftersom den dubbelverkande avluftningsventilen är en av få automatiska        

        enheter som kopplar ihop rörledningssystemet med omgivningen, måste den regelbundet övervakas,   

        (se även 2).
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Har du frågor ?

Vänligen kontakta 
INDUSTRI BELOS AB

Axel Johanssons gata 4-6   
Box 6482 • 751 38 UPPSALA   
Tel: 018-67 67 80 •Fax: 018-67 67 90  
E-post: info@belos.se • www.belos.se

INDUSTRI BELOS AB




