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Sammanfattning 
Rapporten är resultatet av ett examensarbete på C-nivå, utfört åt Powerpipe Systems 
AB, i Göteborg. Företaget tillverkar och säljer rörkomponenter till fjärrvärmesystem. 
Uppgiften bestod i att utföra hållfasthetsberäkningar på två av företagets olika 
komponenter (produkter) i var sin produktserie, med hjälp av EU-standarden SS-EN 
13941:2003. Komponenterna var T-stycken i dubbelrörutförande och T-stycke i 
enkelrörutförande 

Arbetet bestod av att tolka standarden, att utföra beräkningar för T-stycken i 
dubbelrörutförande så att de kunde placeras var som helst i ett fjärrvärmesystem. 
Samma sak gällde för T-stycken i enkelrörutförande, med undantag för att dessa skulle 
hålla för avstickslängder upp till 14 m. Beräkningar utfördes först på konstruktioner 
uppbyggda av standardrör, och därefter med förstärkta rördimensioner. 

Resultaten visade att samtliga av de utvärderade T-styckena i enkelrörutförande 
behövde förstärkas. 

Analysen av resultatet visade vid en jämförelse med befintliga T-stycken, att i 
dubbelrörutförandet var 10 stycken överdimensionerade, 3 dimensioner behövde 
ytterligare förstärkning, och en förblev oförändrad.  

Standardens generella beräkningsförslag ger goda möjligheter att skräddarsy T-stycken 
för varje unik plats i ett fjärrvärmesystem.  
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The report is the result of a degree project at C-level, made for Powerpipe Systems AB 
in Gothenburg. The Company manufactures and sells pipe-components for district 
heating systems. The task was to make mechanical calculations for two of the 
company’s components (products), in one product-series for each component, using the 
European standard SS-EN 13941:2003. The components were, tees made of single-
pipes and tees made of double-pipes. At first calculations were made using standard 
pipes and after that they were made using reinforced pipes.  

The work consisted in understanding the standard, to perform calculations for tees made 
of double-pipes so that they could be used anywhere in a system and also for the tees 
made of single-pipes, with the exception that they only need to withstand branch-pipe 
lengths of a maximum 14 m. 

The results showed that reinforcement was needed for all tees. 

The analysis showed that in comparison with existing tees, the need for reinforcement, 
in the case of tees made of double-pipes, was decreased in 10 cases, increased in 3 
cases, and remained unchanged in one case. In the case of tees made of single-pipes, all 
of them have to be reinforced  

The general calculations suggested in the standard, give a possibility to make “tailor-
made” tees for use in every unique location of the system. 
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Nomenklatur 
Förklaringar 

DN-nummer  Sorteringsnummer för rördelar inom rörbranchen.  

T-stycke  Trevägskorsning bestående av huvudrör med avstick 

 

Förkortningar 

T-stycke-DR  T-stycke i dubbelrörutförande 

T-stycke-ER  T-stycke i enkelrörutförande 

 

Synonymer 

standard  Svensk standard SS-EN 13941:2003 [1] 

avstick   Avsticksrör  

 

Symbolförteckning  

A   Area 

D   Manteldiameter 

d   Diameter rör 

E   Elasticitetsmodul 

F   Friktionskraft (anges i kraft per meter) 

h   Hävarm  

I   Tröghetsmoment 

i   Spänningskoncentrationsfaktor 

L   Friktionslängd 

l   Längd  

M   Böjmoment 

N Normalkraft, antal hela belastningscykler inklusive 
säkerhetsfaktor  mot utmattning 

n   Antal 

p   Inre tryck 

P Avstickets axiella kraftkomposant 
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R   Friktionsmotstånd 

S   Fiktiv utmattningsgräns 

T   Temperatur 

t   Tjocklek 

V   Skjuvande kraft  

W   Böjmotstånd 

α   Temperaturutvidgningskoefficient 

∆    Skillnad, differens, för temperatur, belastning, spänning 

δ   Töjning på grund av temperaturutvidgning 

γ   Säkerhetsfaktor 

σ   Normalspänning 

τ   Skjuvning 

ν   Poissons tal 

 

Indexförteckning 

0   Ytter, avser diameter stålrör 

b    Avstick (eng. branch pipe) 

böj   Böjning 

d   Konstruktion (eng. design) 

fat   Utmattning (eng. fatigue) 

i   Inner, Inuti, indexering i summaformler  

j   Effektivspänning 

krök   Avstickets krökning i 45 grader 

m   Medel 

max   Maximum 

min   Minimum 

O   Ytter, avser diameter ytterrör 

R   Tryckmotstånd från omgivande mark 

res   Resulterande 

vrid   Vridning 

x   orientering: axiell riktning 

y   orientering 

z   orientering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kontakt togs med företaget Powerpipe Systems AB, i syfte att förhöra sig om 
möjligheten till examensarbete. Företaget föreslog att lämpligt arbete kunde vara en del 
i deras förberedande arbete med att införa en fjärrvärmerörsstandard. Förslaget 
omfattade två typer av T-stycken. Med arbetet ville man få en utredning av 
hållfastheten, förstärkningsbehovet och en jämförelse av hållfastheten mellan befintliga 
produkter, enligt standardens metoder. Detta arbete föreföll intressant för författarna, 
och har resulterat i denna rapport. 

1.2 Företagspresentation 
Powerpipe Systems AB är Sveriges största och en av Nordens ledande tillverkare av 
förisolerade rörsystem. Man utvecklar, tillverkar och marknadsför kulvert för 
fjärrvärme, fjärrkyla och industriella ändamål. Företaget har 55 anställda, inom 
tillverkning, försäljning och konstruktion. 

1.3 Uppgift/problembeskrivning 
Uppgiften bestod i att tillämpa en EU-standard för beräkning och definition av tillåtna 
belastningar (krafter, spänningar) för rörkonstruktioner. Detta arbete gäller så kallade T-
stycken, på fjärrvärmerör.  

I de fall hållfastheten inte uppfylls enligt denna standard, ska förslag på förbättring ges. 
Det kan också vara så att man finner konstruktionen överdimensionerad, och då kan en 
reduktion i materialbesparande syfte göras. 

Dessa T-stycken dimensioneras efter vattenflödesbehovet, därav de många olika 
förekommande DN-kombinationerna. De finns i två olika typer (se figur 2.1), med 
väsentligt skilda belastningssituationer. 

Problemet handlar om att stålröret utsätts för uppvärmning och avsvalning i takt med att 
vattnets temperatur växlar. Temperatväxlingar i stålmaterialet leder till att det tenderar 
att expandera (temperaturökning) respektive krympa (temperaturminskning), vilket 
hindras av friktionen mot omgivningen. Röret får då en växlande rörelsebetingad 
spänning vilket leder till utmattning. Rörets har en installationstemperatur, då det är 
spänningsfritt. Temperaturväxlingar beror vanligen på driftstopp och uppstart. 
Däremellan tillkommer mindre temperatursvängningar. De små växlingarna och de 
maximala växlingarna ger ett totalt antal maximala växlingar, mellan 200-300 stycken, 
som blir dimensionerande. Det innebär att rörkonstruktionen dimensioneras för en 
livslängd på åtminstone 50 år, enligt företagets uppskattning.  
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Stålrörets temperatur antas bero enbart av det ”egna” vattnets temperatur, inte av ett 
eventuellt intilliggande rörs temperatur eller annan yttre påverkan, eftersom röret är 
isolerat.  

Materialspänningar uppstår även beroende på vattnets övertryck. Standarden beskriver 
mycket utförligt hur nämnda belastningar ska beräknas, och vilka standardvärden och 
säkerhetsfaktorer som ska användas. Avgränsning för arbetet framkommer i avsnitt 2.6. 

Företagets produkter har konstruerats utifrån äldre gällande normer, till exempel RN 78 
(Rörledningsnormerna 1978).  

Arbetet refererar till en i Sverige kommande och i Europa gällande standard. 

1.4 Syfte 
Det finns ett par urskiljbara syften med detta arbete: 

• Tillämpa kunskaper från utbildningen i en verklig tillämpning. Detta innebär en 
god förberedelse för kommande yrkesliv. 

• Bidra till företaget med arbetet med att tillämpa standarden. I gengäld erhålls 
kunskaper, erfarenhet och metoder som bäst kan fås från företaget. Det konkreta 
syftet är att uppnå målen för arbetet, som definieras i nästa avsnitt.  

1.5 Mål 
Målet med arbetet är att: 

• Beskriva de delar av europastandardens föreskrifter och rekommendationer för 
hållfasthetsberäkning och dimensionering som kan tillämpas på två typer av T-
stycken.   

 
• Redovisa resultat från nämnda beräkningar (ovanstående punkt) utförda på T-

stycken uppbyggda av valda dimensioner på avstick och huvudrör (se 
avgränsningar nedan).  

 
• Utvärdera hållfastheten enligt nämnda beräkningar. Att undersöka 

förstärkningsbehovet efter företagets önskemål om avstickslängd. Minst ett 
beräkningsexempel på förstärkning skall redovisas. I mån av tid skall befintliga 
förstärkta produkter och nämnda resultat från utvärdering och beräkning 
jämföras. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Konstruktion 

2.1.1 Allmänt 

Rören som Powerpipe tillverkar består av ett innerrör, ett så kallat mediarör, i stål. 
Utanför det finns en skumisolering och ytterst ett mantelrör av plast (se bilaga A1). 
Enkelrör är indelade i tre olika serier efter isolertjocklek men i detta arbete används 
enbart serie 2, då detta är vanligast förekommande. 

2.1.2 Material 

Materialet i mediarören är enligt företaget [2] stål P235GH  med sträckgräns på minst 
235 N/mm2. Stålrören köps färdiga från leverantörer. Som isolering används 
Polyuretanskum som benämns Powerfoam. Denna typ av isolering är unik för företaget. 
Mantelrören består av högmolekylär polyeten (PEH). Företaget har egen tillverkning av 
dessa, och de coronabehandlas direkt vid extruderingsprocessen. [3]. 

2.1.3 Två typer av T-stycken 

T-styckena tillverkas i fabrik enligt standard prEN 448:2002, och monteras via svets på 
kundens fjärrvärmesystem (se figur 2.1 där skillnaden mellan de två olika utförandena 
framgår). 

 

 
 

 Fig. 2.1 T-stycke i enkelrörsutförande (till vänster)  och dubbelrörsutförande (till höger) 

2.1.3.1 Dubbelrörutförande 

Befintliga T-stycken består av standardrör, med förstärkning på samtliga 
huvudrörsdimensioner. Detta är en godsförstärkning som innebär oförändrad 
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ytterdiameter och minskad innerdiameter. Detta görs dock inte på avstick. I bilaga B1 
framgår storleken av företagets befintliga förstärkningar för de olika dimensionerna. I 
bilaga A2 framgår vilka DN-kombinationer som är aktuella. 

2.1.3.2 Enkelrörutförande 

Befintliga T-stycken är alltid uppbyggda av standardrör som omsluts av gemensam 
isolering och mantelrör. Avsticket på enkelrör är krökt i 45 grader. Det vertikala 
avståndet mellan huvudrör och avstick är ca 50 mm, enligt figur 2.1. Från T-stycket går 
avsticket en viss längd till nästa krök, avstickslängden lb, som är standardiserad av 
företaget till mellan 12 och 15 meter, och som betraktas som en viktig förutsättning för 
detta arbete (se figur 2.2).  

 

 

Fig. 2.2 Avstick från T-stycke i enkelrörsutförande 

Förstärkning finns på vissa DN-kombinationer, och utgörs av så kallade 
plattförstärkningar, som innebär ökad tjocklek utåt. Plattförstärkningen begränsas till 
halva omkretsen, på den sida av röret som avsticket ansluter (se figur 2.3). I bilaga B1 
framgår storleken av företagets befintliga förstärkningar för de olika dimensionerna.  I 
bilaga A3 framgår vilka DN-kombinationer som är aktuella. 

 

 

 Fig. 2.3 Plattförstärkning på  T-stycke i enkelrörsutförande 

Plattförstärkning
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2.2 Temperatur 

2.2.1 Allmänt  

Rören förvärms till 75°C, den så kallade installationstemperaturen, innan de installeras. 
Vattnets drifttemperatur, 120°C, på tilloppsrören utgör den högsta temperaturen i 
systemet. Då systemet inte är i drift antas att dess lägsta temperatur nås, som är ca 15°C. 
Den temperaturdifferens som allmänt använts är alltså ∆T = 105°C. 

2.2.2 Dubbelrör 

Då temperaturen på vattnet i tilloppsrören växlar från 15°C till 120°C och på 
frånloppsrören från 15°C till 80°C, kan man i detta specifika fall då rören löper i samma 
mantelrör, förena rören i ett paket så att tryckspänningarna utjämnas mellan rören. Detta 
görs på T-stycken i dubbelrörutförande, men endast på avsticken. Därmed kan man för 
belastningsberäkningen för avsticken räkna med en fiktiv högsta temperatur på 100°C.  
 

2.3 Inre övertryck 
Rörkonstruktionen utsätts för ett inre övertryck, som varierar med en rad faktorer, t. ex 
vattentemperatur och vattnets statiska tryck. Företaget använder sig alltid av ett 
standardvärde för vattnets övertryck på 1.6 MPa. Detta standardvärde är en del av 
klassificeringssystemet som branschen använder sig av. 

2.4 Minsta antal temperaturväxlingar 
Standarden anger ett minsta antal temperaturväxlingscykler n, som konstruktionen ska 
klara med avseende på att undvika utmattning. Detta antal anges till 250 cykler för den 
typ av rör som det gäller (se standarden s 35).  

 

2.5 Omgivning, geologi 
De geologiska förhållandena utgör en viktig förutsättning för hållfasthetsberäkning av 
T-stycken, speciellt på enkelrör. 
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Fig. 2.4 Nedgrävt rör och dess påverkan av  omgivande mark. 

 
 Fig. 2.5 Påverkan på rör med längd kortare än 2L mellan dess fritt rörliga ändar. 

Det viktigaste är omgivande marks friktion mot röret. Då avses friktionen mot 
mantelröret, eftersom stålröret, isoleringen och ytterröret följs åt, så finns inte någon 
inre friktion att ta hänsyn till. Man får alltså ett Friktionsmotstånd (R) som verkar axiellt 
mot mantelröret, och utsätter röret för fullt rörelsemotstånd, men först efter en viss 

 
Rör 
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sträcka kallad Friktionsslängd (L) (se figur 2.4). Sträckan räknas från en axiellt 
obelastad rörände till den punkt på röret där friktionskraften blivit så stor att fullt 
rörelsemotstånd uppstår. Den axiellt obelastade röränden kan vara en krök med full 
rörelsemöjlighet, ett så kallat slag [4]. Friktionsmotståndet är linjärt växande härifrån 
till den punkt där fullt rörelsemotstånd uppbyggts, efter denna punkt är 
motståndskraften konstant, och kallas då Normalkraft (N). Av detta följer att röret har 
deformationsmöjlighet längs friktionsslängden, alltså innan fullt rörelsemotstånd 
uppnås, och rörelsen ökar ju närmare den obelastade röränden man är. Fullt 
rörelsemotstånd kan råda en kortare eller längre sträcka, beroende på hur långt det är till 
nästa obelastade rörände, eller annan expansionsmöjlighet. Rörlängden l mellan två 
ändar måste då vara minst 2L, för att den ska inkludera en punkt där ingen deformation 
kan ske. På rör kortare än 2L, och med rörelsemöjlighet i båda rörändar, uppnås då inte 
normalkraften, men längs rörsträckan finns ändå ett toppvärde för friktionsmotståndet, 
som kan kallas Rmax (se figur 2.5). Friktionslängden fås som: 

 
F
NL =  [ekv. 2.1] 

Normalkraften beror direkt av temperaturförändringen och definieras närmare i avsnitt 
3.2. Av det följer att även friktionslängden beror av temperaturförändringen. 
Friktionskraften (F) anges i kraft per meter, och är för detta arbete given indata från 
företaget. Den beror av ett flertal variabler varav flera är geologiska, andra är 
geometriska. I detta arbete har de värden som företaget rekommenderar använts, till 
exempel en friktionskoefficient på 0,4. Friktionskraften har med dessa indata beräknats i 
ett dataprogram som företaget tillhandahållit, där enbart den geometriska indatan 
varierats, friktionskraften har alltså enbart varierat med rördimensionerna. 
Friktionskraften för de aktuella dimensionerna framgår i bilaga B1. 

En annan geologiskt påverkande faktor är jordens tryckdämpning som har 
fjäderkaraktäristik. Tryckdämpning innebär att jordens tryckmotstånd, NR, ökar med 
intryckningen. Med NR menas här axiellt tryckmotstånd. 

2.6 Avgränsningar 
Uppgiften omfattar två typer av T-stycken (se figur 2.1). Följande urval av huvudrör 
och avstick har gjorts. Övriga data finns i bilaga A.   

Avstick från dubbelrör: 
Huvudrör: avstick: 
DN 100 alla tillhörande (7 st.) 
DN 150 alla tillhörande (9 st.) 
 
Avstick från enkelrör: 
Huvudrör: avstick: 
DN 250 alla tillhörande (11 st.) 
DN 800 alla tillhörande (17 st.) 
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3 Tillvägagångssätt 

3.1 Allmänt 
Standarden behandlar hur de olika belastningskomponenterna som påverkar T-stycket 
ska sammansättas, och hur utmattningsgränsen för belastningen ska beräknas. Den 
högsta sammansatta belastningen som uppstår i T-stycket ska sedan jämföras med den 
beräknade utmattningsgränsen.   

 

3.2 Rörelsebetingad belastning 
Då temperaturen på vattnet i fjärvärmesystemet växlar mellan 15 och 120 °C under 
säsongen, uppstår spänningar i rören som beror på att markfriktionen, som förekommer 
mellan mantelrör och jord, håller emot rörens värmeutvidgning i längdriktningen. Det 
tillkommer dessutom spänningar som beror på ett inre  tryck i systemet.  

Komponenterna i detta system är avsedda att hålla för applikationer upp till 16 bars 
tryck (1.6 N/mm2).  

Komponenterna skall dessutom förvärmas till 75 °C då de läggs ner i marken. Detta 
påverkar inte spänningsdifferensen, som ligger till grund för beräkning av hållfasthet 
mot utmattning.   

För beräkning av den maximala axiella kraften, Normalkraften, då rörets expansion helt 
stoppas av den mothållande markfriktionen, kan följande formel användas: 

 ( )px TEAN συα ⋅−∆⋅⋅−=     [N]   [ekv. 3.1]       (standarden s 88) 

Spänningensdifferensen togs fram genom division med arean A: 

 ( )px TE συασ ⋅−∆⋅⋅=∆     [N/mm2]  [ekv. 3.2] 

Här avser ∆T hela temperaturdifferensen, alltså mellan temperaturens extremvärden. 

Elasticitetsmodulen och temperaturutvidgningskoefficienten beräknades enligt 

 410
175

4.21 ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

TE     [N/mm2]   [ekv. 3.3]    

               (standarden s 25) 

 610
129

4.11 −⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

Tα     [1/K]   [ekv. 3.4]  

Enligt standarden ska enbart systemets lägsta temperatur användas vid denna beräkning 
av E-modulen, som extra säkerhet. α beräknades med systemets högsta temperatur, då 
det på samma sätt ger en extra säkerhet. 

 



Hållfasthetsberäkning av två T-stycken på fjärrvärmerör enligt SS-EN 13941:2003 
 

9 

En obelastad rörände har rörelsemöjlighet vid temperaturförändring. Rörelsen, δmax, är 
begränsad när röret påverkas av friktion från omgivningen, jämfört med den rörelse 
röränden haft om röret var fritt från friktion mot omgivningen. Denna rörelseskillnad 
definieras  

 
EA
LF

⋅
⋅

=
2

2

maxδ     [m]    [ekv. 3.5]              (standarden s 89) 

med förutsättningen att fullt rörelsemotsånd uppnåtts. Denna hindrade rörelse är lika 
stor som den rörelse som fås vid röränden, det vill säga ett rör utan friktionsmotstånd får 
rörelsen 2δmax. I figur 3.1 fås alltså rörelsen δmax vid röränden som arean av triangeln. 
En förutsättning för detta samband är att fullt rörelsemotstånd uppnås någonstans längs 
röret. 

 

 

Fig. 3.1 Friktionsmotståndet R, Normalkraften N, Friktionskraften F, Friktionssträckan L, 
rörändens rörelse δ 

Ett mer förfinat samband finns för rörändens rörelse δ som gäller för en godtycklig 
längd l upp till friktionslängden. Den tar dessutom hänsyn till jordens fjädrande 
tryckmotstånd NR. Om röränden i övrigt är axiellt obelastad gäller: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+

⋅
−∆⋅⋅=

A
N

A
lFTE

E
l R

pσυαδ )
2
1(

2
    [m] [ekv. 3.6]  (standarden s 89) 
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3.3 Val av projektklass 
Med hjälp och huvudrörens dimensioner och spänningsdifferenser, ∆σx, bestämdes 
projektklasser enligt standarden, se figur 3.2. Projeklasserna avgör säkerhetsfaktorn γfat 
för utmattningsgränsen, som behandlas i nästa avsnitt. Säkerhetsfaktorn är: 
 

Tabell. 3.1 Säkerhetsfaktorn mot utmattning,  γfat, beroende på projektklass 

 Projektklass A  Projektklass B  Projektklass C 
γfat 5 6,67 10 
   

 
Fig 3.2  Definition av projektklasser A, B och C för aktuellt material, sträckgräns 235 MPa      

 (standarden s 20) 

 

3.4 Tillåten utmattningsgräns 
Low Cycle Fatigue (LCF), utmattning vid litet antal belastningscykler, är aktuellt för 
detta arbete. Enligt standarden finns en fiktiv maximalt tillåten utmattningsgräns S som 
T-styckets högsta effektivspänning ska jämföras med: 

 4/15000 −⋅= NS     [N/mm2]   [ekv. 3.7]     (standarden s 105) 

där N ges av: 

 
fati

i

N
n

γ
1

≤∑        [ekv. 3.8]     (standarden s 107) 

i tillämpning för detta arbete fås N som: 

nN
fat

⋅≤ γ  

med n = 250 (se avsnitt 2.4). 
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3.5 Allmän belastningsanalys 
Enligt standarden ska riktningar (orientering) för krafter och moment i ett T-stycke 
definieras enligt figur 3.3 nedan. För aktuellt examensarbete gäller en modifiering av en 
del av figurens symboler: för huvudrörets symboler gäller att dess index byts från 
siffrorna 1 och 2 till beteckningen r.  I figuren visas även punkten B, som enligt 
standarden är den punkt i T-stycket där den största effektivspänningen uppstår, under 
förutsättning att både huvudrör och avstick är belastat. Hur de olika 
belastningskomponenterna, det vill säga krafter och moment, som påverkar T-stycket 
ska tas fram, är inget som behandlas av standarden. Normalkraften Nx behandlas dock. 
De aktuella belastningskomponenterna har tagits fram genom författarnas allmänna 
kunskaper inom hållfasthet och mekanik, och med hjälp av rekommendationer och 
erfarenhetsmässiga kunskaper från företaget.  

 
 Fig 3.3  Belastningsorientering på godtyckligt T-stycke (standarden s 98) 

 

Beräkning av axiell spänningsdifferens gjordes enligt: 

 
W

MM
i

A
N

i zy
a

x
aa

22

21

∆+∆
±

∆
=∆σ     [N/mm2] [ekv. 3.9]     (standarden s 101) 
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därefter beräknades skjuvspänningsdifferens enligt: 

 
A

VV
i

W
M

i zx
a

x
a

22

43

2
2

∆+∆⋅
±

∆
=∆τ     [N/mm2] [ekv. 3.10] 

i-faktorerna är formfaktorer som bygger på erfarenhet och beskrivs under nästa rubrik 

Arean A fås av: 

 ttdA ⋅−⋅= )( 0π     [mm2]    [ekv. 3.11]       (standarden s 91) 

Böjmotståndet W fås som: 

 [ ]44 )2(
32

tdd
d

W oo
o

−−⋅
⋅

=
π     [mm3]  [ekv. 3.12]          

Dessa beräkningar gjordes både för huvudrör och avstick separat, så som standarden 
föreskriver, och adderades sedan, för att få två spänningskomponenter i punkt B 

 
(avstick)   (huvudrör)  

(avstick)   (huvudrör) 

br

baraa

τττ
σσσ

∆+∆=∆
∆+∆=∆

            [ekv. 3.13a,b]    (standarden s 101) 

Dessa två spänningskomponenter sammanförs till en effektivspänning i punkt B 

 22 3 τσσ ∆+∆=∆ aj     [N/mm2]    [ekv. 3.14]       (standarden s 93) 

3.6 Formfaktorer i punkt B 
Formfaktorerna, de så kallade i-faktorerna, beräknades som standarden föreskriver. 
Formlerna är framtagna erfarenhetsmässigt. Det som här kallas formfaktorer benämns i 
standarden som stress intensification factors [1] på engelska och Formfaktoren på 
tyska. Aktuella T-stycken är av typen ”weld-in tee” i tabell 3.2 nedan 

 
Tabell 3.2 Formfaktorer för olika belastningskomponenter (standarden s 99) 
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⎞
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r
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bbm
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rrm
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rrm

t
d

k

td
td

d
td

k

d
d

d
td

k

 [ekv. 3.15a,b,c]    

(standarden s 99) 
 

3.7 Dubbelrör 
Figur 3.3 är förtydligande för detta avsnitt. 

3.7.1 Huvudrör 

För T-stycke i dubbelrörutförande hade företaget önskemål om att det skulle kunna 
användas var som helst i fjärrvärmerörsystemet, vilket innebär att huvudröret ska klara 
fullt rörelsemotstånd i alla riktningar. 

∆σa och ∆τ togs fram. Huvudröret utsätts för en försumbar nedböjning från kraften från 
avsticket. Motiveringen till att betrakta den som försumbar är att dubbelrörsutförandet i 
princip ger ökad styvhet eftersom två rör förbinds av gemensamt mantelrör. Dessutom 
blir jordens tryckmotstånd större på mantelröret, än om mindre mantelrör använts. 

 
r

xr
ara A

N
i

∆
=∆ 1σ      [ekv. 3.16] 

 
r

rz
ar A

V
i

∆⋅
=∆

2
4τ      [ekv. 3.17]    

där Vrz är avstickets skjuvande kraft på huvudröret. 

3.7.2 Avstick 

Som beskrivits i avsnitt 2.2 gäller att temperaturen reduceras med följd att maximala 
spänningsdifferensen för avsticket på dubbelrör minskar. Avsticket ska i övrigt klara 
fullt rörelsemotstånd liksom huvudröret. Det innebär att den axiella kraften för avsticket 
utgörs av Normalkraften. 

∆σa togs fram, enbart axiell spänning var aktuell här: 

 
b

bx
aba A

N
i

∆
=∆ 1σ      [ekv. 3.18] 
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3.7.3 Effektivspänning i punkt B 

∆σj togs fram. Detta blev resultatet som skulle jämföras med utmattningsgränsen. 

3.8 Enkelrör 
Figur 3.3 och 3.4 är förtydligande för detta avsnitt. 

 
 

Fig. 3.4 De båda 45-graders-komposanterna för avstickets kraft på kröken. Den övre 
komposanten i figuren är den som ger böjning av avstickets rördel mellan T-
stycket och kröken, och vridning av huvudröret. 

3.8.1 Huvudrör 

För T-stycke-ER hade företaget önskemål om att det skulle kunna användas var som 
helst i fjärrvärmerörsystemet, vilket innebär att huvudröret ska klara fullt axiellt 
rörelsemotstånd. 

∆σa och ∆τ togs fram  

Axiella spänningsdifferensen för huvudröret, ∆σra: 

 
r

ry
a

r

rx
ara W

M
i

A
N

i
∆

±
∆

=∆ 21σ    [ekv. 3.19] 

Ett böjande moment Mry fås på grund av avstickets axiella kraft mot huvudröret, och 
jordunderlaget tillåter en viss nedböjning av huvudröret. Enligt rekommendation från 
företaget kan huvudröret i detta fall betraktas som fast inspänd, på ett avstånd av fem 
manteldiametrar från T-stycket, åt vartdera håll längs huvudröret. Momentet togs fram 
med hjälp av elementarfall 14 för böjning. [5] 

Huvudrör 

Avsticksrör

Kraft på kröken Vkrök
med dess komposanter 
Vby och Pbx = Vrz   

Hävarmen för avstickets böjning (överst) 
och huvudrörets vridning (nederst) 
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 22

1 2 βαLVM z−=      [ekv. 3.20] 
 
där α + β = 1, och här är α = β = 1/2  
 
Jorden håller emot som ett fjädrande underlag, i detta fall har situationen approximerats 
med en jämt utbredd last som ger en större nedböjning än ett fjädrande underlag, och 
därmed större säkerhet.  

Detta ger ett mothållande moment som approximerats med elementarfall 15. [5] 

 
242
QLM −=      [ekv. 3.21]    

där Q = Vrz  
 
och Mry = M1-M2 
 

 
12
10 rOrz

ry
DV

M
⋅⋅

=

⇒
    [ekv. 3.22] 

och Vrz är liksom för T-stycke-DR avstickets skjuvande kraft på huvudröret. Hur denna 
framtas utreds i avsnitt 3.8.5. 

Skjuvspänningsdifferensen för huvudröret, ∆τr: 

 
r

rz
a

r

rx
ar A

V
i

W
M

i
∆⋅

±
∆

=∆
2

2 43τ    [ekv. 3.23] 

där Mrx är vridmomentet på huvudröret i punkt B som uppstår på grund av att avsticket 
är krökt i 45 grader. Det beräknades som: 

 vridbyrx hVM ⋅=      [ekv. 3.24] 

där hvrid är hävarmen för vridning, som definierats: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⋅=

2
50

2
2 bOrO

vrid
DD

h    [ekv. 3.25] 

hävarmen för vridning hvrid har beräknats med förutsättningen att vertikala avståndet 
mellan huvudrörets och avstickets ytterrör är ca 50 mm (se figur 2.1). 

3.8.2 Avstick 

∆σa och ∆τ togs fram  

T-stycket dimensioneras till stor del efter den avstickslängd som används, och är enligt 
tidigare satt till 14 meter för detta arbete. Till skillnad från huvudröret, och avsticket på 
T-stycke-DR, får avsticket här inte fullt rörelsemotstånd. Men enligt standarden utgörs 
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axiella spänningen av normalkraften N dividerat med tvärsnittsarean, samt eventuella 
böjspänningar. (avsnitt 3.5). Tolkningen av standarden är då att fallet med en 
avstickslängd kortare än friktionslängden utgör ett undantag, så att den axiella kraften i 
denna uppgift inte är lika med normalkraften. Därför har Nbx i formeln i avsnitt 3.5 
utbytts mot den egentliga axiella kraften från avsticket, som nu kallas Pbx. Vbx verkar på 
sträckan från 45-graders-kröken till punkt B.   

Axiella spänningsdifferensen för avsticket, ∆σba: 

 
b

bz
a

b

bx
aba W

M
i

A
P

i
∆

±
∆

=∆ 21σ     [ekv. 3.26] 

Mbz är böjmomentet i punkt B som uppstår på grund av att avsticket är krökt i 45 grader. 
Det beräknades som: 

 böjbybz hVM ⋅=       [ekv. 3.27] 

där hböj är hävarmen för böjning, som definierats: 

 
22

50
2

2 0bbOrO
böj

DDD
h −⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⋅=    [ekv. 3.28] 

Skjuvspänningsdifferensen för avsticket, ∆τb: 

 
b

by
ab A

V
i

∆⋅
±=∆

2
4τ      [ekv. 3.29] 

3.8.3 Effektivspänning i punkt B 

∆σj togs fram. Detta blev resultatet som skulle jämföras med utmattningsgränsen. 

3.8.4 Förenklingar och antaganden 

Utböjningen av avsticket från 45-graders-kröken längs avstickslängden har inte tagits 
hänsyn till i detta arbete. Uppskattningen är att den har en marginell påverkan på Vby, 
Pbx och Vrz. En annan förenkling är att hänsyn inte tagits till isolertjocklekens och 
mantelrörets påverkan på avstickets böjning och huvudrörets vridning. Även här är 
uppskattningen att det har en mycket marginell betydelse. 

3.8.5 Bestämning av Vby, Pbx, Vrz  

Detta avsnitt handlar om hur storleken av kraften Vkrök från avsticket på 45-graders-
kröken skulle bestämmas. Kraften Vkrök ger den ena komposanten Pbx som utgör den 
axiella kraften från avsticket mellan 45-graders-kröken och huvudröret. Den andra 
komposanten Vby är kopplad till avstickets böjning, och huvudrörets vridning. Vrz som 
enligt tidigare är den skjuvande kraften på huvudröret, är här lika med Pbx. Om en 
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fullständig utredning ska göras för att bestämma Vkrök, måste hänsyn tas till följande 
faktorer, som inte rangordnats: 

• Avstickslängd 

• Avsticksrörets dimension 

• Huvudrörets dimension 

• Vridning av huvudröret  

• Utböjning av avsticket 

• Isolertjocklekens påverkan på avstickets böjning 

• Jordens motstånd mot vridning 

• Nedböjning av huvudröret pga avstickskraften 

• Jordens tryckmotstånd NR 

• Utböjningen av avsticket från 45-graders-kröken längs avstickslängden 

En rekommendation från företaget [2] för bestämning av avstickskraften gavs. Den 
innebar att kraften på 45-graders-kröken Vkrök, för hela temperaturdifferensen, var lika 
med 1/3 av maximala avstickskraften som kan uppbyggas på avstickssträckan, alltså 
maximala friktionsmotståndet Rmax. Rmax räknas då med avstickslängden 14 meter 
mellan T-stycke och avstickets nästa krök, då företaget som sin praxis använder sig av 
avstickslängden 12-15 meter på denna sträcka. Förutsättningen är att den bortre änden 
vid kröken har full rörelsemöjlighet, och Rmax räknas här som om 45-graders-kröken var 
helt hindrad att röra sig. Se figur 3.5. Vrz och Vby är de båda 45-graderskomposanterna 
av Vkrök.  

 

Fig. 3.5 Underlag till rekommenderad metod för bestämning av Vkrök 
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Denna modell är resultatet av företagets tidigare djupare utredningar av T-styckets och 
krökens rörelser och belastningar, och är en approximation. I verkligheten varierar Vkrök 
något med dimensioner på avstick och huvudrör, och de verkliga belastningarna är alltid 
något lägre. Anledningen till reduktionen för Rmax är i huvudsak att 45-graders-kröken 
har rörelsemöjlighet. Avstickets utböjning, huvudrörets vridning och till viss del  
huvudrörets nedböjning gör att kröken tillåts röra sig, och detta minskar då det 
uppbyggda friktionsmotståndet vid 45-graders-kröken enligt figur 3.5. Om 45-graders-
kröken skulle fått röra sig helt fritt utan något motstånd alls, skulle Vkrök här bli lika med 
noll. Enligt företagets tidigare analys av detta har det visat sig att dessa rörelser 
sammantaget ger ungefär lika stor rörelse av kröken, men att var och en av dem varierar 
med avstickets storlek i förhållande till huvudrörets. Till exempel ett litet avstick på ett 
stort huvudrör innebär att avsticksdelen innan kröken kan böja ut relativt mycket på 
grund av dess låga böjmotstånd. Däremot ger inte det klena avstickets vridning av det 
stora huvudröret någon rörelse av kröken i samma storleksordning. Även nedböjningen 
blir mycket liten. Tvärtom gäller för ett T-stycke där avstick och huvudrör är ungefär 
lika stora att vridningen och nedböjningen av huvudröret bidrar mer till krökens rörelse 
än vad utböjningen av avsticket ger. Sammantaget ska detta alltså enligt tidigare 
undersökningar ge ungefärligen samma relativa reduktion av maximala 
friktionsmotståndet för att erhålla kraften på kröken (som nämnts på ”säkra sidan”). I 
detta arbete har både full böjspänning och full vridning av huvudröret beräknats för 
samtliga avstick, vilket enligt resonemanget är fel. Felet är ändå ganska litet, 
böjspänningar på de större avsticken är relativt låg, och vridspänningen som uppstår för 
de mindre avsticken är näst intill försumbar. Detta utgör alltså en ytterligare säkerhet för 
den sammansatta belastningen. 

3.8.6 Förfinad alternativ modell för framtagande av Vkrök 

Beskriven rekommendation har använts för att ta fram resultaten. Parallellt har det 
gjorts en utredning av hur kraften Vkrök skulle kunna bestämmas mer noggrant. Ett 
samband har framtagits, utifrån ett resonemang om att man från sträckan given av 
utböjningen av avsticket och vridningen av huvudröret får en motsvarande böjande 
respektive vridande kraft. Utredningen har begränsats till den tänkta situationen att hela 
rörelsen av kröken ges av avstickets utböjning och gäller alltså för små avstick. I 
resultatdelen presenteras resultatet av denna alternativa modell för de två minsta 
avsticken till de två valda huvudrören för detta arbete. Motsvarande resonemang kan 
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göras för de större avsticken, då med vridning, men det har inte gjorts i detta arbete. 
Man kan också tänka sig en modell där både rörelsen för böjning och vridning används 
tillsammans. 

Kraften för en viss utböjning fås med elementarfall 1 för böjning: 

  2
3

2 3 ⋅
⋅⋅⋅

=⋅=
böj

böj
bykrök h

IE
VV

δ
   [ekv. 3.32] 

där δböj är själva utböjningen av avsticket. Sambandet mellan δböj och 45-graders-
krökens rörelse δ har approximativt bestämts som: 

 2⋅= böjδδ       [ekv. 3.33] 

Ekv. 3.32 och 3.33 ger: 

 
IE

hV böjkrök

⋅⋅

⋅
=

3

3

δ       [ekv. 3.34] 

Ekv. 3.6 kan tillämpas för 45-graders-krökens rörelse. 
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Detta samband gäller dock för en axiellt obelastad rörände. Den förfinade modellen 
bygger på att kraften för utböjningen Vkrök är den som påverkar avstickslängdens 
rörelse, och om den tilläggs blir sambandet för 45-graders-krökens rörelse: 
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αδ   [ekv. 3.35] 

där lb = 14 m. δkrök avser hela temperaturintervallet, den inkluderar alltså en 
framåtrörelse och en bakåtrörelse, och ∆T är då alltså 105 °C. Här har som synes rörets 
inre vattentryck och det jordens tryckmotstånd försummats. Det inre vattentrycket är 
marginellt i jämförelse med de axiella spänningarna, och jordens tryckmotstånd är dels 
komplicerat att bestämma, dels minskar det oftast som mest 20% av rörelsen, enligt 
standardens tips. Det innebär dessutom en extra säkerhet, då den utböjande rörelsen blir 
större när jordens tryckmotstånd försummas. Vidare förenklingar är att man vid 45-
graders-kröken inte tagit hänsyn till det bidrag av axiella friktionsmotstånd som 
uppbyggts på vägen från T-stycket. Ett visst friktionsmotstånd finns redan här, eftersom 
kröken inte är i 90 grader. Detta friktionsmotstånd uppskattas emellertid som marginellt, 
med tanke på hur kort denna sträcka är i förhållande till avstickslängden. 

Ekv. 3.35 har framtagits på egen hand, utifrån de villkor och samband som redogjorts 
för tidigare, och som figur 3.6  sammanfattar. 
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Fig. 3.6 Underlag till förfinad modell för framtagande av Vkrök 

Både ekv. 3.34  och 3.35 innehåller alltså Vkrök, som då kan lösas ur dessa, antingen 
genom att sammanföra sambanden till en och samma ekvation, eller genom 
passningsräkning. (Passningsräkning har använts för att få fram resultaten för denna 
alternativa modell för de två minsta avsticken på respektive huvudrör.) 

3.9  Förstärkningsbehovet 
Förstärkningar och reducering av befintliga förstärkningar av huvudröret gjordes så att 
effektivspänningen hamnat så nära under utmattningsgränsen i punkt B som möjligt. 
Förstärkningar påverkar både i-faktorerna och huvudrörets spänningar då 
kraftupptagande areor och vridmoment ökar. Plattförstärkning är den 
förstärkningsmetod som använts på T-stycke-ER, men den förstärkningstypen stöds ej 
av standardens beskrivning av i-faktorer och övriga belastningberäkningar. Därför har 
godsförstärkning valts även för enkelrör. Men även för godsförstärkningar fanns ett fall 
som inte stöddes av standarden, och det gällde beräkningen av i-faktorer. I ekv. 3.15a 
finns följande del: 
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och för den DN-kombination där avstickets medeldiameter var större än huvudrörets, så 
gav det en rot ur ett negativt tal, vilket inte resulterar några reella tal. 
Förstärkningsbehovet framgår i resultatdelen. För den alternativa belastningsmodellen 
för avstick på T-stycke ER samt för DN-800-serien har förstärkningsbehovet ej utretts. 

4 Resultat 

4.1 E-modul och temperaturutvidgningskoefficient 
Elasticitetsmodulen beräknades till 213 142 N/mm2. 
Temperaturutvidgningskoefficienten beräknades till  0,00001233 K-1 

 

4.2 Maximal axiell spänningsdifferens 
Den största axiella spänningsdifferens som kan uppstå, med aktuell temperaturdifferens, 
beräknades till 276 N/mm2.   

Med reduktionen av temperaturdifferensen som gjordes för avsticket från T-stycke-DR, 
beräknades spänningsdifferensen till 223 N/mm2. 

4.3 Utmattningsgräns 
Tillåten utmattningsgräns S [N/mm2] i godtycklig punkt för respektive projektklass 
beräknades till: 
 
projektklass A:  inte aktuell 
projektklass B:  782,4  
projektklass C:  707,1 
 

4.4 Beräknade i-faktorer 
De beräknade värdena för i-faktorerna presenteras i bilaga C. 
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4.5 Beräknad effektivspänning för punkt B i T-stycke på 
dubbelrör                                                                                               

I detta avsnitt presenteras resultatet av effektivspänningar enligt tidigare nämnda 
beräkningsformler. Resultatet för samtliga belastningskomponenter framgår i bilaga C1-
C4. 

4.5.1 Med befintliga förstärkningar  

 

Tabell 4.1  Huvudrör DN100, tjocklek 7 mm, projektklass B 

     
 

 
Tabell 4.2  Huvudrör DN150, tjocklek 9 mm, projektklass B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.2 Erfoderliga förstärkningar     

 
Tabell 4.3  Huvudrör DN100, varierande tjocklek t, projektklass B 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avstick (DN) Effektivspänning [N/mm2] 
25 602,4
32 622,9
40 642,1
50 688,8
65 769,9
80 863,7

100 1154,5

Avstick (DN) Effektivspänning [N/mm2] 
25 584,1
32 593,5
40 602,7
50 622,7
65 658,3
80 693,5

100 789,2
125 911,1
150 1138,9

Avstick (DN) Tjocklek huvudrör Effektivspänning [N/mm2] 
25 5,5 727,0
32 5,5 766,4
40 6 735,6
50 6,5 738,5
65 7 769,9
80 8 745,0

100 * 

* Stöds ej av standarden då den förutsätter att 

mbmr dd ≥  enligt avsnitt 3.9 
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Tabell 4.4  Huvudrör DN150, varierande tjocklek t, projektklass B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6 Beräknad effektivspänningsdifferens för punkt B i T-stycke 
på enkelrör        

I detta avsnitt presenteras resultatet av effektivspänningar enligt avsnitt 3.6. Resultatet 
för samtliga belastningskomponenter framgår i bilagor C5-C7.  

4.6.1 Utan förstärkningar                                                                                       

            
Tabell 4.5  Huvudrör DN 250, tjocklek 5 mm, projektklass B 

 
 

Avstick (DN) Tjocklek huvudrör Effektivspänning [N/mm2] 
25 6,5 760,9
32 6,5 775,6
40 7 743,0
50 7 772,5
65 7,5 776,1
80 8 775,2

100 9,5 745,9
125 10,5 764,9
150 * 

 Avstick DN 
 Effektivspänning [N/mm2]  
(resultat från alternativ modell inom parentes) 

25 3097,3 (2061,7)
32 2220,0 (2028,2)
40 1827,8
50 1429,9
65 1268,6
80 1173,8

100 1150,7
125 1211,3
150 1294,3
200 1621,2
250 2146,8
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Tabell 4.6 Huvudrör DN800 tjocklek 8,8 mm, projektklass C 

   
  
 
 
 
 

   
  
 

 

4.6.2 Erfoderliga förstärkningar 

 
Tabell 4.7 Huvudrör DN250 varierande tjocklek t, projektklass B 

 Avstick DN  Tjocklek huvudrör  Effektivspänning [N/mm2] 
25 32,5 775,6
32 20 781,7
40 15,5 764,1
50 11 756,2
65 9 765,8
80 8 768,9

100 7,5 774,3
125 8 734,0
150 8 753,9
200 9 765,9
250 * 

 

* Stöds ej av standarden då den förutsätter att  

mbmr dd ≥  enligt avsnitt 3.9 

 

 Avstick DN 
 Effektivspänning [N/mm2] 
 (resultat från alternativ modell inom parentes)

25 5474,5 (1809)
32 3725,7 (1999)
40 2948,3
50 2130,7
65 1720,7
80 1472,8

100 1257,9
125 1144,7
150 1046,8
200 1039,8
250 1102,6
300 1144,5
350 1231,6
400 1317,1
450 1460,1
500 1601,6
600 1904,6
700 2260,8
800 2709,6
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5 Analys 

5.1 Analys av resultaten och standarden 
Av resultatet framgår att förstärkning behövs för en del av de jämförda DN-
kombinationerna för att uppfylla standardens krav, så som de här tolkats och beräknats. 
För T-stycke-DR är samtliga befintliga produkter redan förstärkta, och beräkningen 
visar att 10 dimensioner behövde förstärkas mindre, 3 dimensioner behövde förstärkas 
mer, och en förblev oförändrad. För T-stycke-ER är enbart de två största avsticken från 
respektive huvudrör förstärkta med plattförstärkning. Resultaten visar att förstärkning 
behövs för samtliga DN-kombinationer, och speciellt för de två första avsticken. När 
beräkning sker enligt den givna rekommendationen fås orimligt höga 
effektivspänningar, främst beroende på att avstickets böjspänning är mycket hög. Detta 
gäller båda huvudrörsserier, och högst värden fås för DN-800-serien. Vid jämförelse 
verkar den alternativa modellen ge mest realistiska resultat. För den alternativa 
modellen kunde en lägre andel av maximala avstickskraften användas för de två minsta 
avsticken på respektive huvudrör. Att avstickets böjspänning är lägre för 25/800 än för 
25/250, trots lägre i-faktoret för den senare, förklaras av att hävarmen för avstickets 
böjning är längre för DN 800-serien. 

En generell faktor till att befintliga förstärkta T-stycke-ER enligt resultaten behöver 
förstärkas ytterligare är att så gott som alla belastningskomponenter räknats med någon 
säkerhetsmarginal, utöver den utmattningssäkerhet som standarden föreskriver. 

Faktum är att företagets produkter tjänat i 30 års tid utan upptäckta hållfasthetsproblem. 
En teori om vad som förklarar detta går ut på att tryckande belastningar inte utmattar. 
Sprickpropagering sker vid dragande belastning, inte vid rent tryckande, och den 
tryckande belastningen utgör uppskattningsvis ungefär hälften av belastningen. Detta tas 
alltså ingen hänsyn till av standardens beräkningsmetoder, som alltid räknar med hela 
belastningsdifferensen.   

Powerpipes koncept att enbart förstärka huvudröret är att föredra för T-stycke-ER, då 
den rörelsebetingade kraften blir mindre än om även avsticket var förstärkt (avsticket 
blir styvare vid förstärkning).  

5.2 Slutsatser 
• Detta arbete har inneburit mycket tankemöda, bedömningar och avvägningar. 

Problemet har varit mer komplext än de problem som tidigare påträffats under 
utbildningen, trots grundläggande likheter gällande hållfasthet och mekanik. Det 
som gör problemet annorlunda är att en friktionskraft påverkar belastningar och 
rörelser på ett sätt som ger ytterliggare en dimension utöver vad som tidigare 
påträffats. På detta sätt har syftet med arbetet att fungera som länk mellan 
utbildning och praktiskt ingenjörsarbete uppnåtts. 
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• Det andra syftet, att bidra med ett värde till företagets arbete, har uppnåtts enligt 
företagets bedömning. Detta arbete utgör en del av det stora arbete som krävs för 
att införa standarden på hela produktionen.  

• Om företaget väljer att använda sig av de generella beräkningsmetoder som 
standarden föreskriver, skulle det innebära att man inte kan använda 
plattförstärkningar som en säkerhet mot utmattning. Dessa beräkningsmetoder 
tar inte hänsyn till den godsförtjockning som erhålls vid plattförstärkning. 

• Standardens generella beräkningsmetoder ger goda möjligheter att skräddarsy T-
stycken för varje unik plats i ett fjärrvärmesystem 

5.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Detta arbete kan påbyggas med en djupare och mer förfinad utredning för bestämning 
av faktorer som påverkar belastningen på T-stycket. Den förfinade modell som 
påbörjats här kan utvecklas, då den kan ge mer realistiska värden för en del 
belastningskomponenter. Arbetet ger dessutom en hjälpande beskrivning av standardens 
tillämpning på T-stycken, och bör kunna tjäna som ett förtydligande exempel, inför det 
att man börjar använda sig av standarden. 

Den generella beräkningsgången i detta arbete kan vara till hjälp vid framtagande av de 
delar i fjärrvärmesystemet där ej förstärkta T-stycken kan användas.  
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A Utdrag ur Powerpipes produktkatalog 
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B Värden/uppgifter från Powerpipe Systems AB utöver 
de som finns i produktkatalogen 

 
Kraftomfång på böj: 
 
Kraftomfånget blir aldrig större än en tredjedel (1/3)  av friktionskraften multiplicerat  
med avstickslängden. 
 
Existerande förstärkningar: 
 
För T-stycke i dubbelrörsutförande med Huvudrör DN100 med avstick DN25-DN100 är 
förstärkta genom ökad godstjocklek på huvudröret till 7 mm. 
 
För T-stycke i dubbelrörsutförande med Huvudrör DN150 med avstick DN25-DN150 är 
förstärkta genom ökad godstjocklek på huvudröret till 9 mm. 
 
För T-stycke i enkelrörsutförande med Huvudrör DN250 med avstick DN200 är 
plattförstärkt med en tjocklek på plattan av 5,6 mm, med avstick DN250 med 6,3 mm. 
 
Uppgift saknas för T-stycke i enkelrörsutförande med Huvudrör DN800  
 
Avstickslängd T-stycke-ER:  
 
Företaget dimensionerar T-stycke-ER efter avstickslängden 12-15 m, som praxis. 
 
Friktionskraft: 
 
DN Friktionskraft [N/m] 

 25 1185,5 
 32 1365,3 
 40 1368,1 
 50 1556,31 
 65 1811,95 
 80 2075,55 

 100 2694,23 
 125 3065,1 
 150 3532,17 
 200 4751,29 
 250 6436,27 
 300 7452,19 
 350 8656,31 
 400 10205,94 
 450 12052,49 
 500 12217,05 
 600 14715,71 
 700 17632,67 
 800 20744,09 
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C Resultat I-faktorer och belastningskomponenter 
 
Allmänt: 
DN-numren avser avstick till samma huvudrörsdimension 
 
DR, huvudrör DN 100, befintliga godsförstärkningar:  
tjocklek 7 mm 
projektklass B 
 
 
  Huvudrör       Avstick 
DN ia1 ia2 ia3 ia4 ia1, ia4 

25 1,9 ej aktuell ej aktuell 1,5 1,4 
32 2,0 ej aktuell ej aktuell 1,5 1,4 
40 2,1 ej aktuell ej aktuell 1,5 1,4 
50 2,2 ej aktuell ej aktuell 1,5 1,4 
65 2,5 ej aktuell ej aktuell 1,6 1,4 
80 2,8 ej aktuell ej aktuell 1,7 1,4 

100 3,4 ej aktuell ej aktuell * 1,4 
 
 
  Huvudrör   Avstick Resulterande   Effektivspänning

DN r

xr
a A

N
i

∆
1  

r

rz
a A

Vi ∆⋅2
4

b

bx
a A

Ni ∆
1  

aσ∆  τ∆  jσ∆  

25 279,2 62,8 313,3 592,5 62,8 602,4
32 289,6 90,5 313,3 602,9 90,5 622,9
40 302,7 104,6 313,3 616,0 104,6 642,1
50 324,6 150,0 313,3 637,9 150,0 688,8
65 373,2 201,2 313,3 686,5 201,2 769,9
80 407,2 275,0 313,3 720,5 275,0 863,7

100 497,3 * 313,3 810,6 * * 
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DR, huvudrör DN 150, befintliga godsförstärkningar:  
tjocklek 9 mm 
projektklass B 
  
  Huvudrör       Avstick 
DN ia1 ia2 ia3 ia4 ia1, ia4 

25 1,86 ej aktuell ej aktuell 1,50 1,54 
32 1,92 ej aktuell ej aktuell 1,51 1,54 
40 1,97 ej aktuell ej aktuell 1,51 1,54 
50 2,07 ej aktuell ej aktuell 1,54 1,54 
65 2,27 ej aktuell ej aktuell 1,58 1,54 
80 2,41 ej aktuell ej aktuell 1,62 1,54 

100 2,76 ej aktuell ej aktuell 1,73 1,54 
 125 3,26 ej aktuell ej aktuell 1,90 1,54 
 150 3,82 ej aktuell ej aktuell * 1,54 

   
 
  huvudrör   avstick resulterande    Effektivspänning

DN r

xr
a A

N
i

∆
1  

r

rz
a A

Vi ∆⋅2
4

b

bx
a A

Ni ∆
1  

aσ∆  τ∆  jσ∆  

25 236,3 33,8 344,8 581,2 33,8 584,1
32 242,7 48,7 344,8 587,5 48,7 593,5
40 249,9 56,2 344,8 594,8 56,2 602,7
50 262,3 79,8 344,8 607,1 79,8 622,7
65 288,2 104,4 344,8 633,0 104,4 658,3
80 305,8 138,5 344,8 650,7 138,5 693,5

100 350,2 215,8 344,8 695,1 215,8 789,2
125 413,7 291,4 344,8 758,5 291,4 911,1
150 483,7 * 344,8 828,5 * * 
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DR, huvudrör DN 100, erforderliga godsförstärkningar:  
varierande tjocklek t  
projektklass B 
 

   Huvudrör       Avstick 
DN t ia1 ia2 ia3 ia4 ia1, ia4 

25 5,5 1,90 ej aktuell ej aktuell 1,56 1,66
32 5,5 1,98 ej aktuell ej aktuell 1,60 1,66
40 6 2,07 ej aktuell ej aktuell 1,57 1,56
50 6,5 2,22 ej aktuell ej aktuell 1,57 1,47
65 7 2,54 ej aktuell ej aktuell 1,59 1,40
80 8 2,72 ej aktuell ej aktuell 1,55 1,27

100 10 3,11 ej aktuell ej aktuell * 1,08
 

 

   huvudrör   avstick resulterande    Effektivspänning

DN t r

xr
a A

N
i

∆
1  

r

rz
a A

Vi ∆⋅2
4

b

bx
a A

Ni ∆
1  

aσ∆  τ∆  jσ∆  

25 5,5 350,6 84,4 722,0 84,4 84,4 736,6
32 5,5 364,5 123,7 735,8 123,7 123,7 766,4
40 6 351,8 128,6 701,1 128,6 128,6 735,6
50 6,5 349,6 166,6 679,8 166,6 166,6 738,5
65 7 373,2 201,2 686,5 201,2 201,2 769,9
80 8 351,9 223,4 636,7 223,4 223,4 745,0

100 10 328,6 * 570,9 272,0 * * 
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DR, huvudrör DN 150, erforderliga godsförstärkningar:  
varierande tjocklek t 
projektklass B 
 

   Huvudrör       Avstick 
DN t ia1 ia2 ia3 ia4 ia1, ia4 

25 6,5 1,87 ej aktuell ej aktuell 1,60 1,93
32 6,5 1,93 ej aktuell ej aktuell 1,64 1,93
40 7 1,99 ej aktuell ej aktuell 1,63 1,84
50 7 2,10 ej aktuell ej aktuell 1,68 1,84
65 7,5 2,31 ej aktuell ej aktuell 1,71 1,75
80 8 2,45 ej aktuell ej aktuell 1,71 1,67

100 9,5 2,74 ej aktuell ej aktuell 1,68 1,48
 125 10,5 3,15 ej aktuell ej aktuell 1,72 1,38
 150 12,5 3,48 ej aktuell ej aktuell * * 

 
 
   Huvudrör   Avstick Resulterande     
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Ni ∆
1  

aσ∆  τ∆  jσ∆  

25 6,5 323,2 49,3 432,9 756,1 49,3 760,9
32 6,5 332,6 72,3 432,9 765,5 72,3 775,6
40 7 319,9 76,8 411,1 731,0 76,8 743,0
50 7 337,1 110,9 411,1 748,3 110,9 772,5
65 7,5 348,5 134,4 391,8 740,4 134,4 776,1
80 8 346,7 164,1 374,6 721,2 164,1 775,2

100 9,5 329,8 198,7 331,9 661,8 198,7 745,9
125 10,5 345,4 228,4 309,2 654,6 228,4 764,9
150 12,5 324,9 268,8 * 597,8 * * 



Hållfasthetsberäkning av två T-stycken på fjärrvärmerör enligt SS-EN 13941:2003 
 

Bilaga C:5 

 
ER, huvudrör DN 250, utan förstärkningar:  
tjocklek 5 mm 
projektklass B 
 
  Huvudrör       Avstick 
DN ia1 ia2 ia3 ia4  Ia1, ia2, ia3, ia4 

25 1,84 1,77 3,53 1,77 3,22
32 1,88 1,84 3,68 1,84 3,22
40 1,94 1,89 3,79 1,89 3,22
50 2,02 2,00 4,00 2,00 3,22
65 2,21 2,15 4,30 2,15 3,22
80 2,33 2,27 4,54 2,27 3,22

100 2,64 2,52 5,03 2,52 3,22
125 3,11 2,78 5,57 2,78 3,22
150 3,62 3,10 6,19 3,10 3,22
200 4,81 3,71 7,41 3,71 3,22
250 6,47 4,46 8,92 4,46 3,22

 
 

DN Huvudrör       Avstick   Resulterande   Effektivsp.
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aσ∆  τ∆  jσ∆  

25 509,5 9,4 11,6 3,3 55,6 2515,1 111,2 3089,6 126,1
3097,3 

(2062,7)

32 520,9 11,2 14,3 3,9 44,7 1635,4 89,4 2097,7 107,6
2106,0 

(2028,2)
40 535,2 11,6 14,7 4,1 39,0 1234,3 78,0 1820,1 96,8 1827,8
50 558,2 13,9 18,1 4,9 31,7 818,2 63,3 1422,0 86,3 1429,9
65 609,9 17,4 23,3 6,1 28,9 603,5 57,8 1259,6 87,2 1268,6
80 643,7 21,0 28,9 7,4 25,6 473,6 51,3 1164,0 87,6 1173,8

100 730,9 30,3 44,3 10,6 22,9 353,3 45,8 1137,4 100,7 1150,7
125 860,3 38,1 57,5 13,4 21,2 275,7 42,4 1195,3 113,2 1211,3
150 1002,0 48,9 76,5 17,1 18,2 205,5 36,4 1274,5 130,0 1294,3
200 1329,9 78,7 134,2 27,6 16,7 160,4 33,3 1585,6 195,2 1621,2
250 1788,0 128,3 241,9 45,0 16,3 141,7 32,5 2074,3 319,4 2146,8



Hållfasthetsberäkning av två T-stycken på fjärrvärmerör enligt SS-EN 13941:2003 
 

Bilaga C:6 

ER, huvudrör DN 800, utan förstärkningar:  
tjocklek 8,8 mm 
projektklass B 
 
 DN Huvudrör     Avstick 
  ia1 ia2 ia3 ia4  Ia1, ia2, ia3, ia4 
 25 1,79 1,66 3,32 1,66 4,60
 32 1,81 1,71 3,41 1,71 4,60
 40 1,82 1,74 3,47 1,74 4,60
 50 1,85 1,80 3,59 1,80 4,60
 65 1,91 1,88 3,76 1,88 4,60
 80 1,95 1,95 3,89 1,95 4,60
 100 2,05 2,08 4,16 2,08 4,60
 125 2,18 2,21 4,43 2,21 4,60
 150 2,32 2,37 4,73 2,37 4,60
 200 2,62 2,64 5,28 2,64 4,60
 250 2,98 2,94 5,88 2,94 4,60
 300 3,34 3,22 6,45 3,22 4,60
 350 3,63 3,41 6,82 3,41 4,60
 400 4,03 3,70 7,40 3,70 4,60
 450 4,57 4,01 8,01 4,01 4,60
 500 5,15 4,32 8,64 4,32 4,60
 600 6,32 4,96 9,92 4,96 4,60
 700 7,67 5,67 11,34 5,67 4,60
 800 9,23 6,37 12,73 6,37 4,60
 

 DN Huvudrör     Avstick   Resulterande Effektivsp.
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 25 494,6 0,6 1,3 0,6 79,3 4892,9 158,7 5467,4 160,5
5474,5 

(1808,9)

 32 499,2 0,7 1,5 0,7 63,8 3155,3 127,5 3719,0 129,7
3725,7 
(1999)

 40 503,8 0,7 1,5 0,7 55,7 2381,5 111,3 2941,7 113,5 2948,3
 50 512,1 0,9 1,8 0,8 45,2 1566,4 90,4 2124,6 93,0 2130,7
 65 528,0 1,1 2,3 1,0 41,3 1143,9 82,5 1714,3 85,8 1720,7
 80 539,3 1,3 2,7 1,2 36,6 889,6 73,2 1466,8 77,1 1472,8
 100 566,2 1,7 3,9 1,7 32,7 651,3 65,4 1251,9 70,9 1257,9
 125 602,8 2,1 4,8 2,0 30,2 503,6 60,5 1138,8 67,3 1144,7
 150 641,6 2,6 6,1 2,5 26,0 371,4 52,0 1041,6 60,5 1046,8
 200 723,2 3,9 9,6 3,7 23,8 283,5 47,6 1034,4 60,9 1039,8
 250 822,5 5,9 15,5 5,6 23,2 244,8 46,4 1096,4 67,5 1102,6
 300 922,4 7,5 20,3 7,1 20,2 188,4 40,4 1138,4 67,8 1144,5
 350 1002,5 9,2 25,8 8,8 21,3 191,2 42,7 1224,3 77,3 1231,6
 400 1114,5 11,7 34,5 11,2 19,6 163,2 39,1 1308,9 84,8 1317,2
 450 1262,8 15,0 44,1 14,3 20,5 151,6 41,0 1449,9 99,4 1460,1
 500 1424,1 16,4 50,4 15,7 18,7 132,4 37,4 1591,6 103,4 1601,6
 600 1747,4 22,7 73,2 21,7 16,6 105,0 33,2 1891,7 128,1 1904,6
 700 2119,4 31,1 105,5 29,7 13,7 79,1 27,3 2243,2 162,5 2260,8
 800 2551,8 41,1 146,3 39,2 14,2 77,1 28,3 2684,2 213,9 2709,6

(Resultaten för effektivspänning från den förfinade modellen inom parentes)



Hållfasthetsberäkning av två T-stycken på fjärrvärmerör enligt SS-EN 13941:2003 
 

Bilaga C:7 

ER, huvudrör DN 250, erforderliga godsförstärkningar:  
varierande tjocklek t 
projektklass B 
 
 DN Huvudrör  Avstick 
  ia1 ia2 ia3 ia4  Ia1, ia2, ia3, ia4 

 25 1,80 1,37 2,74 1,37 0,86
 32 1,84 1,43 2,86 1,43 1,23
 40 1,88 1,48 2,96 1,48 1,48
 50 1,96 1,6 3,21 1,60 1,88
 65 2,11 1,75 3,50 1,75 2,12
 80 2,23 1,88 3,76 1,88 2,34

 100 2,49 2,08 4,16 2,08 2,45
 125 2,82 2,17 4,34 2,17 2,34
 150 3,19 2,36 4,72 2,36 2,34
 200 3,87 2,55 5,01 2,55 2,16
 250 4,54 2,74 5,48 2,74 1,94

 
 
 

 DN   Huvudrör       Avstick     Resulterande Effektivsp.
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25 32,5 85,4 1,5 1,9 0,4 14,8 671,8 773,6 32,0 32,0 775,6
32 20 134,7 2,6 3,3 0,8 17,1 624,5 778,9 38,2 38,2 781,7
40 15,5 174,4 3,3 4,2 1,1 17,9 565,3 760,8 41,0 41,0 764,1
50 11 251,7 5,4 7,1 1,8 18,4 476,5 752,1 45,7 45,7 756,2
65 9 329,0 8,2 11,0 2,8 19,3 403,7 760,3 52,5 52,5 765,8
80 8 389,1 11,3 15,5 3,9 18,6 343,6 762,6 56,6 56,6 768,9

100 7,5 463,5 17,1 25,1 5,9 17,4 267,9 765,9 65,7 65,7 774,3
125 8 492,3 19,2 29,0 6,6 15,4 200,0 726,9 66,3 66,3 736,0
150 8 557,1 24,0 37,6 8,3 13,2 149,1 743,4 72,3 72,3 753,9
200 9 601,2 31,4 53,6 10,7 11,1 107,3 751,0 86,6 86,6 765,8
250 10,5 610,3 39,9 75,2 13,4 9,8 85,2 745,1 108,2 108,2 768,3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hållfasthetsberäkning av två T-stycken på fjärrvärmerör enligt SS-EN 13941:2003 
 

Bilaga C:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


