Ø315 SDR 17
PE pípa (þrýstilögn)

Ø315/225 SDR 17
PE rafsuðusöðull

Ø315 SDR 17 flanskragi
DN 300 PN 10 flanshringur
tengt við ryðfría stálflansa
í gegnum vegg

Þrýstilögn að Brunni BR5

Dælusalur
3450

b

Ø225 SDR 17 flanskragi
DN 200 PN 10 flanshringur

Grjótgildrubrunnur, rennilokur á endum
Ø400 frárennslispípna inn og út um brunn,
brunndæla tengist við Ø225 pípu að þrýstilögn

Ø400 frárennslispípa

Renniloki í Ø600 brunni,
DN 200 PN 10/steypujárn/ryðfr.
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Ø315 SDR 17
PE pípa (þrýstilögn)

Rk: 3,87

Þrýstilögn að Brunni BR5
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Vinnslusvið dælustöðvar (hæsta
og lægsta vatnsborð í dæluþró)
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Vinnslusvið dælustöðvar (hæsta
og lægsta vatnsborð í dæluþró)

SKÝRINGAR:
Fráveitulögn að dælustöð er úr riffluðu fráveituefni, samsett með múffum og þéttihringjum.
Þrýstipípa frá dælustöð og millisamband úr grjótgildrubrunni er PE plastpípa
Dæling úr grjótgildrubrunni: Lokunum tveimur í brunninum er lokað, skólp fer um Ø300
framhjáhlaup að dælustöð. Dælt er úr brunni inn á Ø225 millisamband að þrýstilögn, með
brunndælu (10-20 l/s, 6-8 mVs, 2-3 kW).
Tæming/hreinsun dæluþróar í dælustöð: Loku úr grjótgildrubrunni að dælustöð er lokað
(hægra megin á grunnmynd), dælt er með brunndælu (10-20 l/s, sama og a.o.) inn á
þrýstilögn - ef vatnsborð er <0,43 m.y.s. rennur ekkert inn í þró dælustöðvar. Dælt er úr
þró dælustöðvar með annarri tæmidælu (heildarmagn ca. 8 m3), annað hvort upp í tankbíl
eða inn á þrýstihlið stöðvardælna, inn á þrýstilögn.
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Dæling úr grjótgildrubrunni/dæluþró fari fram þegar rennsli í kerfi er lágt, <20 l/s.
0

1000

5000 mm

1:50
Frumstærð blaðs A1 - A3 = 50% minnkun
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