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Veitur:

• Skylduverkefni 
sveitarfélaga

• Vatnsveita

• Fráveita

• Sérleyfisþjónusta

• Hitaveita

• Raforkudreifing

Samkeppni

• Orka náttúrunnar (ON)

• Raforkuvinnsla

• Raforkusala

• Gagnaveita

Veitusvæði 
Orkuveitunnar



Jarðhitasvæði OR

• Háhitasvæði   
• Nesjavellir

• Hellisheiði  

• Hveragerði

• Lághitasvæði 
• Laugarnessvæði

• Elliðaárdalur

• Reykir og Reykjahlíð

• Deildartunga og Bær (HAB)

• Bifröst og Svartagil

• Bakki, Gljúfurárholt 

• Öndverðarnes

• Hofsstaðir

• Kaldárholt og Laugarland

• Efri-Reykir



Á lághitasvæðum OR eru 75 virkjaðar borholur

• Höfuðborgarsvæði. 51 st.

1. Reykjarhlíð 12 st.

2. Reykir 22 st.

3. Elliðaársvæði 7 st.

4. Laugarnes 10 st.

• Suðurland   13 st.

• Vesturland   11 st.



• Borholuhús



Borholuhús
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Borholudælur/Öxuldjúpdælur
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Dælubúnaður
dælurör/smurrör/lega/öxull 
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Borholudælur/Öxuldjúpdælur

• Dælustærðir. 5“ til 12“

• Afköst frá 10 til 100 l/s

• Dýpi 50 til 230m

• Mótorstærðir 50 til 250 hö.

• Þrepafjöldi í dælu 2 til 15
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Helstu ástæður fyrir upptekt á 
borholudælum

1. Aldur.. 25 ár+

2. Tæring í dælurörum, gat á röri.

3. Útfellingar í dælu og legum.

4. Slit í dælu, sandburður.
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Borholur sem eru komnar á aldur og þarf að taka 
upp 27 til 33 ár.. „Heimsmet“ !
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Borholu upptekt
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Tæki og áhöld til borholuupptektar

• Krani  með nægilega lyftigetu. Og viðurkenndar stroffur.

• Tengiklemma með tveimur vírstroffum eða keðjur fyrir rétta 
stærð af dæluröri.

• Rétt stærð af röraklemmu (tveir hálfmánar) og sæti fyrir hana á 
toppflangsi borholunnar til að halda uppi dælurörunum.

• Tvær keðjutangir til að skrúfa saman dælurörin. 

• 12 mm tóg með krókum á enda til að hífa saman smurrör og 
öxul með dælurörinu. 

• Önnur algeng tæki og áhöld sem notuð eru við járnsmíðavinnu, 
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Tæki og áhöld til borholuupptektar
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Hífingar

•Fjarlægja rafmótor.

•Toppstykki

•Taka saman dælurör 
smurrör og öxul.
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Hífingar
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Lítur ekki alltaf vel út 
Laugaland
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Lítur ekki alltaf vel út,
Elliðaárdalur



Dæmi um útfellingar í dælu. RG-39
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Dæla á síðasta snúningi
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Niðursetning

• Þegar hér er komið sögu er gert ráð fyrir að undirbúningi 
á verkstæði sé lokið ef um notaðan búnað er að ræða. 
Þannig hafa allir slitfletir verið yfirfarnir og hlutir 
endurnýjaðir/lagfærðir eftir þörfum og dæluöxlar réttir af.

• Æðstu boðorð við niðursetningu á öxuldjúpdælum 
eru hreinlæti og varleg meðferð á dæluöxlum. 
Engin óhreinindi mega komast inn í dælu- og 
smurrörin. Dæluöxlarnir hafa verið mjög 
nákvæmlega réttir af og þurfa menn að gæta 
ýtrustu varfærni við flutning á þeim.

PBS



Dælubúnaður
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Upphitun á dælubúnaði
Alltaf verður að halda hita á dælubúnaði !

• Það er gert með rennsli ofan í dælurör, yfir einstefnuloka 
og rennsli á smurvatni í smurvatnsrör.

• Áður enn dæla er ræst verður hún að vera kominn í 
ásættanlegan hita.  Sem næst rekstrarhita.
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Stilling á dælu eftir 
niðursetningu.

•Þegar dæla er komin 
niður þá þarf að lyfta 
dæluhjólum.

•Þetta er vegna 
lengingu á dælubúnaði 
og teygju á dæluöxlum 
vegna vatnssúlu.



Stilling á dælu eftir 
niðursetningu.

•Nauðsynlegt er að 
reikna út færslu 
dæluhjólanna, 
sérstaklega þegar 
lengd dælunnar fer yfir 
100m, til að geta 
ákveðið hvernig stilla 
eigi dælu fyrir 
gangsetningu.  
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Útreikningur á stillingu á dælu
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Rekstur og eftirlit
Reglubundið eftirlit og  viðhald  þar sem meðal annars er skoðað og skráð.                            

• Vatnshæð í borholu m

• Straumtaka A

• Spenna V

• Rennsli l/sek

• Magn m³

• Vatnshiti °C

• Safnæðarþrýstingur bar

• Gangtími. klst.

• Ath. Þétti á dælu

• Ath. Smurvatn, rennsli og hita

• Ath. loftræstingu og hita

• Afgösun, loftgildra.

• Þrif og annað.



Dæmi um skráningar í DMM. RG-17 
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Kerfiráðsmynd Reykjasvæði
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Reykir
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Borholuupptektir áætlað í ár.
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Takk fyrir
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