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1.0.0.1

Innehåll

Generellt
Översikt

Det här kapitlet beskriver hur man
- utnyttjar rörsystemet optimalt
- löser expansionsproblem
- monterar rörsystem

Dimensionering av rörsystemet, tryckfallsberäkningar etc finns ej med i det här kapitlet.

Projekteringsreglerna har tagit fram för att underlätta utformandet av ett distributionsnätverk 
baserat på denna Projekteringsmanual och uppfyller de tekniska kraven i den europeiska 
standarden för design och montage av preisolerade faströrsystem för fjärrvärme, EN 13941.

Manualen  1.1
Överensstämmelse projekteringskrav 1.2
Hjälp med projektering 1.3
Förutsättningar 1.4
Projektklasser 1.5
Enheter och symboler 1.6
Systemdefinitioner 1.7
Spänningsnivå och expansionsberäkningar 1.8
 Exempel på spänningsnivåer och expansionsberäkningar 1.9
Fastställande av tillåten spänningsnivå 1.10
Fördelar/nackdelar med olika lösningar för spänningsnivå 1.11

Introduktion
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1.1.0.1

Generellt
Manualen

Manualerna

Den här manualen Projekteringsmanualen är ett verktyg framtagen för följande änamål:

Konsulter och projektörer måste kunna bedömma lämpligheten hos olika rörsystem och  
montagemetoder för att kunna lösa specifika uppgifter.

Manualen ska se till att den mest optimala lösningen väljs, vilket innebär att minsta möjliga 
antal komponenter ska finnas med då det gagnar totalekonomin. Detta gäller material- 
konsumtion, schaktning och montagekostnader, samt driftssäkerheten under hela systemets 
livstid.

Obs! De tre olika manualerna är självständiga arbeten. Det betyder att numreringen mellan 
dem saknar samband.

Förutom att de fungerar som referens, kan sidnumrering även fungera som en identifikations-
markör, vilket gör det möjligt att skräddarsy manualerna för såväl enskilda länder som specifika 
projekt.

Med andra ord: Vi kan leverera exakt den dokumentation som behövs för ett specifikt land, en 
offert, ett projekt etc.

Den här manualen är volym 2 i LOGSTOR 
A/S’s manualsamling som för tillfället består 
av:

 - Produktkatalog
 - Projektering
 - Hantering & Montage

Användning av 
manualen

Ingen del av manualen får återges för extern användning utan skriftligt tillstånd från LOGSTOR 
A/S. 

Informationen/ instruktionerna är generella. Användning och implementering måste göras med 
faktiska förhållanden i åtanke. 

Övrig/ specifik information kan fås från våra tekniker.

Alla rättigheter förbehållna. Den engelska versionen av manualen är original medan de andra 
utgåvorna är översättningar, gjorda efter översättarnas bästa förmåga.

Informationen i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.

LOGSTOR förbehåller sig rätten att förändra eller förbättra sina produkter och göra ändringar i 
innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana förändringar.

LOGSTOR är ett varumärke och får inte användas utan skriftligt tillstånd av LOGSTOR A/S.
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1.2.0.1

Generellt
Överensstämmelse projekteringskrav

LOGSTOR projektering baserar sig på optimeringen av tekniska och ekonomiska aspekter.

Detta innebär att LOGSTOR strävar efter att utnyttja materialens potential, men samtidigt hålla 
sig innanför gränserna för en säker använding av materialen och den europeiska standarden.

Tillvägagångssätt  
projektering

Genom att följa Projekteringsmanualen och ta faktiska förhållanden i beaktande säkerställs att 
alla statiska krav i den europeiska standarden EN 13941 efterföljs. 

Generell dokumentation 
Om detta följs innebär det att dimensioner upp till och med DN 300 kan projekteras med den 
här Projekteringsmanualen som underlag. Detta förutsatt att det aktuella projektets data ligger 
inom de angivna värdena och att projekteringen utförs som specificerat.

Specifik dokumentation 
Då standarden kräver en detaljerad analys av rörsystemet, är specifikationerna i denna manual 
endast vägledande för dimensioner över DN 300, upp till och med DN 600, även om de  
överensstämmer med EN 13941.

Giltighet
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1.3.0.1

Generellt
Hjälp med projektering

Projekteringhjälp kan fås antingen lokalt från LOGSTOR's distributörer och agenter, eller från 
våra produktionsbolag.

Se även våra beräkningsprogram på internet.

Hur

Våra tekniska rådgivare finns alltid redo att 
besvara de frågor som uppkommer i  
samband med projekteringen och  
tillämpningen av systemet.

Teknisk service

För att utvärdera ett projekt är det en fördel om nedanstående information finns tillgänglig: 

 - Projekteringstemperatur
 - Driftstemperatur
 - Montagetemperatur
 - Projekteringstryck
 - Dimension och isoleringsserie
 - Jordförhållanden
 - Jordtäcke
 - Andra ledningar eller hinder i marken

Baserat på ovanstående information kan systemet utvärderas enligt nedanstående punkter:

Raka rör
 - Tillåten axialspänningsnivå

- Varje delsträcka kan utvärderas enskilt

Riktningsändringar
 - Böjarnas rörelser
 - Böjar - speciellt andra gradtal än 90°
 - Elastiska böjar och prefabricerade bågrör 

Avgreningar
 - Huvudrörets rörelse vid avgreningar
 - Huvudrörets spänningsnivå vid avgreningar
 - Avgreningens längd

Reduktioner:
 - 1 eller flera steg

Projekt- 
utvärdering
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1.3.0.2

Generellt
Hjälp med projektering

Vår Customer service-avdelning kan  
förbereda ett förslag för en optimal lösning, 
baserat på en ritning av de schakt och  
rördimensioner som krävs.

Baserat på förslaget kan en komplett  
stycklista för offert förberedas.

För rörsystem med övervakning kan en 
komplett system- och övervakningsritning 
förberedas.

Offert

125

50

150

80

ø168,3/250

ø60,3/125

ø139,7/225

E

ø 88,9/160

Speci�kation

LOGSTOR har ingående kunskap kring 
beräkning av värmeförluster, baserat på 
specifika förhållanden och deltar gärna i en 
dialog kring enskilda projekt. 

Testa även vårt värmeförlustberäknings-
program. Beräkning av värmeförluster på 
ett preisolerat rör från LOGSTOR kan göras 
genom det web-baserade beräknings- 
programmet “LOGSTOR Calculator”.

Användningen av LOGSTOR Calculator gör 
det möjligt att beräkna och uppskatta det 
valda preisolerade rörsystemets energi- 
effektivitet när det kommer till: 
 - Energiförlust
 - Kostnader för energiförlust
 - CO2 utsläpp

LOGSTOR Calculator ger dig även följande 
möjligheter:
 - Dimensionering av mediarör 
 - Tryckförlustberäkningar

Beräkningsprogrammet finns fritt tillgängligt 
via www.logstor.com

Värmeförlust- 
beräkning och  
andra  
beräkningar
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1.4.0.1

Generellt
Förutsättningar

Det här avsnittet innehåller förutsättningar för faströrsystemet i enlighet med EN 13941.

Kontakta LOGSTOR tekniker om de faktiska förutsättningarna inte överensstämmer med de 
förutsättningar som ligger som bas för den här Projekteringsmanualen.

För andra rörsystem, se relevanta avsnitt i den här manualen. 

Användning

Kontinuerlig driftstemperatur i ett faströrsystem, singel eller TwinPipe, är max.140°C. Tester 
och dokumentation enligt EN 253 finns tillgängligt. 

Stålrörskvalitet i enlighet med EN 253:
 - Dimension ≤ DN 300, P235 GH eller P235 TR 1 or 2
 - Alla andra dimensioner > DN300, P235 GH

Beräkningar för alla dimensioner i den här manualen baseras på diamater och godstjocklek 
enligt EN 253.

Rörsystemet kan trycktestas med kallvatten ca 20°C vid max. 1.5 x driftstryck.

Den här projekteringsmanualen är giltig för stålrörsdimensioner upp till och med DN 600.

När det gäller större dimensioner, kontakta LOGSTOR, och tillsammans hittar vi den optimala 
lösningen för just dig.

Förutsättningar 
för stålmediaröret

För att undvika korrosion i  
mediaröret ska behandlat vatten användas. 
Vattenbehandlingen beror på faktiska  
förhållanden med bör uppfylla följande krav:

Rekommenderad 
vattenkvalitet

Cirkulerande vatten

pH värde 9.5-10

utseende rent och lerfritt

oljeinnehåll oljefritt

Syreinnehåll < 0.02 mg/l

Salthalt < 3000 mg/l

Se relevanta avsnitt för varje rörtyp i den här 
Projekteringsmanualen.

Förutsättningar 
för andra  
mediarör 
(FlexPipes)

Mediarör

Max.  
kontinuerlig 

drifts-  
temperatur 

°C

Max. 
driftstryck  

 
bar

SteelFlex 120 25

CuFlex 120 16

AluFlex 95 10

PexFlex 85 6

PEX DW 85 10
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1.4.0.2

Generellt
Förutsättningar

LOGSTOR projekteringsregler baseras på relevanta, gällande erupeiska standarder:
 - EN 13941 Projektering och montage av preisolerat faströrssystem för fjärrvärme
 - EN 253 Faströrsystem
 - EN 14419 Övervakningssystem

Andra europeiska standarder som tillämpas på LOGSTOR's produkter:
 - EN 448 Fittings
 - EN 488 Ventiler
 - EN 489 Mantelskarvar
 - EN 15698-1  TwinPipes
 - EN 15632 Flexibla rörsystem

Tillämpade  
standarder
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1.5.0.1

Geneellt
Projektklasser

Den europeiska standarden EN 13941 delar upp ett rörsystem i projektklasser, främst baserat 
på mediarörets axialspänningsnivå och rörets godstocklek i proportion till diametern. 

Projektklass A: små och medium diameter rör, med låg axialspänning. 
Projektklass B: hög axialspänning, små och medium diameter rör. 
Projektklass C: Stor diameter rör eller rör med högt internt övertryck.

En mer detaljerad beskrivning finns i EN 13941.

Definition av  
projektklasser

Beräkningarna utförs med följande minimum antal hela lastcykler, dvs antal  
temperaturändringar:

Lastcykler

Beskrivning rörledning Antal fulla cykler

Stor rörledning (överföringsledning) 100

Huvudrörledning (distributionsnätverk) 250

Husanslutningar* 1000

* I den här manualen definieras husanslutningar som max DN 32 (ø42.4 mm).

Det applicerade antalet lastcykler motsvarar till normala driftsförhållanden.

Om antalet lastcykler är högre, måste en särskild statisk beräkning av komponenterna utföras.

För varje projektklass finns en  
säkerhetsfaktor för utmattning.

Säkerhetsfaktorn är inkluderad i  
projekteringsinstruktionerna.

Då skillnaden mellan den tillåtna 
utmattningsspänningen i projektklass A och 
B endast är ca 7%, har båda klasserna 
beräknats med den högsta säkerhetsfaktorn.

Detta säkerställer att projekteringen för  
projektklass A är på den säkra sidan.

Alla statiska beräkningar är därmed baserade 
på antingen projektklass B upp till och med 
DN300 eller projektklass C för dimensioner  
> DN300.

Säkerhets- 
faktor

∆σ
 / 

∆T
 

350

300

250

200

150

100
26,9

5 10 15 20 25

323,9

30 35 40 45 50
rm/t

B

1016610 

MPa

A C

130 C°

85 C°

60 C°
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1.6.0.1

Generellt
Enheter och symboler

Följande enheter och deras motsvarande symboler baseras på:
 - EN253
 - EN13941
 - LOGSTOR symboler

Introduktion

Längd  m (meter) 
mm (millimeter)

Massa kg (kilogram)
Kraft N (Newton)
Spänning MPa (Newton per kvadratmillimeter)
Tryck  Bar (Pascal = Newton per kvadratmeter) 

(1 bar = 105 Pa = 0.1 MPa =  0.1 N/mm2)
Temperatur °C (grader Celsius)

Enheter

As  Mediarörets tvärsnitt
D  Mantelrörets diameter
d  Mediarörets diameter
E  Elasticitetsmodul
F  Friktionskraft
G  Egenvikt
I  Tröghetsmoment
L190  Montagelängd för en specifik spänningsnivå (här 190 MPa) 
LF  Friktionslängd (för den faktiska maximala spänningsnivån)
LL  Friktionsfixerad sektion
LE  Avstånd mellan E-Compar
LB  Avstånd mellan E-Comp och böj
sall  Tillåten axialspänningsnivål
L  Längd
DL  Expansion för längden L
H  Täckning över rören från toppen av mantel till toppen av ytan
Z  Avstånd från rörets centerlinje till toppen av ytan (Z=H+½D)
Re  Flytspänning
T  Temperatur i °C
a  Expansionskoefficient
g  Specifik vikt
r  Densitet
n  Poisson’s tal
j  Jordens friktionsvinkel

Symboler

ins  Installation
min  Minimum
max  Maximum
pre  Förvärmning

Index
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1.6.0.2

Generellt 
Enheter och symboler

Karaktäristiska värden för stålmediarör i 
enlighet med EN 13941.

I den här manualen används de generella 
värdena nedan:

E = 210,000 MPa

a = 1.2E-05

Det betyder att 
E ∙ a = 2.52 MPa/°C

Om mer detaljerade analyser önskas, kan 
värdena i relation till temperaturen i tabellen 
användas.

Karaktäristiska 
värden Temperatur E-modul

Expansion-  
koefficient

Flyt- 
spänning

ET aT Re

T MPa MPa

20 °C 212,857 1.16E-05 235

50 °C 211,143 1.18E-05 235

70 °C 210,000 1.19E-05 221

90 °C 208,857 1.21E-05 216

100 °C 208,286 1.22E-05 213

110 °C 207,714 1.23E-05 210

120 °C 207,143 1.23E-05 207

130 °C 206,571 1.24E-05 205

140 °C 206,000 1.25E-05 202

150 °C 205,429 1.26E-05 199
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1.7.0.1

Generellt
Systemdefinitioner

Vårt rörsystem är ett faströrsystem, dvs 
mediarör, isoleringslager och mantel är säkert 
sammankopplade i en "sandwich"- 
konstruktion.

Det betyder att den expansion eller  
sammandragning som uppkommer i stål-
röret p g a temperaturvariationer kommer att 
överföras till manteln genom isoleringen, så 
att rörelsen sker mellan mantelröret och den 
omgivande sanden.

Rörelserna hämmas av friktionen mellan 
manteln och den omgivande sanden. Det 
innebär att rörelserna i ett nedgrävt  
faströrsystem är mindre än i ett fritt  
expanderande rörsystem.

Friktionen längs med manteln framkallar 
tryckspänning när stålröret värms upp och 
dragspänningar i stålröret när när mediaröret 
kyls ned.

Temperaturvariationerna i vattnet i  
kombination med friktionskraften i manteln är 
basfunktionen i faströrsystemet. Det  
resulterar i minskad expansion vid  
friändarna och ändrar spänningarna i  
stålmediaröret i de fixerade zonerna. 

Faströrs- 
system

∆L

En fixpunkt kan definieras på två sätt:

A:  Virtuell fixpunkt 
där rörets rörelser styrs av sandens friktion 
mot manteln, finns en vituell fixpunkt. 
I denna Projekteringsmanual illustrerar 
en virtuell fixpunkt mitten mellan två fria 
expansionsändar.

När rörelse måste minskas kan en gjuten fix-
punkt behöva användas.

B:  Gjuten fixpunkt 
Gjuten fixpunkt undviks generellt, då  
friktionen styr rörelserna i ett nedgrävt 
system.

Fixpunkter

A

B
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1.8.0.1

General
Spänningsnivå och expansionsberäkningar

Det här avsnittet innehåller basformlerna för att beräkna spänningar och rörelser i ett nedgrävt 
faströrsystem. 

Formlerna ger grunden för att kunna utföra de nödvändiga beräkningarna för ett system där 
enligt EN1394, projektklasserna A och B kan projekteras genom generell dokumentation från 
en leverantörs manual.

I Projekteringsmanualen ingår vissa av formlerna i tabellerna, vilka under givna förutsättningar 
kan appliceras istället för formlerna vilket gör projekteringen av rörsystemet enklare.

Introduktion

Axialspänningsnivå 1.8.1
Expansion vid böjar 1.8.2
Expansion vid avgreningar 1.8.3
Friktionskrafter 1.8.4

Innehåll
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1.8.1.1

Spänningsnivå och expansionsberäkningar
Axialspänningsnivå

Vilken maximal axialspänning som en given rörsektion har, beror på:
 - friktionskraften, 
 - temperaturskillnaden 
 - längden

För en rak rörsektion som är längre än 2 ∙ LF kan axialspänningsnivån beräknas enligt följande 
formel:

   smax = DT ∙ E ∙ a [MPa]

Temperaturskillnaden DT baseras på skillnadnen mellan temperaturen då rören är täckta och 
max. eller min. temperaturen. Axialspänningen kommer normalt att vara tryckspänning om 
Tmax används och dragspänning om Tmin används.

Den förenklade formeln vid användning av värdena för a och E från sida 1.6.0.2  är då:

   smax = DT ∙ 2.52 [MPa]

Formeln inkluderar inte bidraget från det interna övertrycket. Det interna övertrycket har endast 
en begränsad effekt på axialspänningsnivån för dimensioner som är med i  
projektklasserna A och B.

Friktionslängd
Baserat på den etablerade maximala axialspänningsnivån kan avståndet beräknas från den fria 
röränden i en rörsektion, till punkten där maximal spänning uppstår, enligt:

Där:
LF =  friktionslängd – avståndet från expansionsböjen till den punkt där den maximala axial- 

spänningen uppstår.
smax = Maximal axialspänningsnivå. 
As =Tvärsnittsarea av ett stålrör som framgår av tabellerna på sida 3.2.2.1 och 3.2.2.2.
F =  Friktionskraft i marken, dvs motståndet mot rörelser, som jorden överför till de  

preisolerade rören. Framgår av tabellerna på sida 3.2.2.1 och 3.2.2.2 eller beräknas 
enligt avsnitt 1.8.4.

Avståndet från friände (böj) till maximal axialspänningsnivå kallas också: delvis friktionshämmad 
sektion.

Maximal axial 
spänning 
L > 2 · LF

LF = 
σmax · As

F

NR =  Kraft från jordreaktioner som kommer 
sidleds mot expansion. 
Om expansionen sker i en böj med 
skumkuddar, vilket är den generella 
LOGSTOR projekteringen, kan NR sät-
tas till 0. 

LF = Delvis friktionshämmad sektion
LL = Friktionsfixerad sektion

LF

L > 2 x LF 
NRNR

LF LL
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Om avståndet mellan två expansionsböjar är 
kortare än  2 ∙ LF så är  
friktionskraften avgörande för spännings-
nivån. Axialspänningsnivån kan beräknas 
enligt:

Maximal axial- 
spänning 
L < 2 · LF

L < 2 x LF 

1.8.1.2

Spänningsnivå och expansionsberäkningar
Axialspänningsnivå

Axialspänningen i valfri punkt i rörnätet kan 
finnas efter följande två formler:

Lx < LF

Lx > LF

 sx = DT ∙ E ∙ a

Axialspänning i 
vid valfri punkt

LF

L

LF LL

LX

σmax =    ½ · L · F
As

σx =    
Lx · F

As
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Expansionen i en böj kan beräknas enligt:

Lx i formeln är avståndet från den fria 
röränden till den virtuella fixpunkten och är 
max. friktionslängden LF.

För rör i projektklasserna A och B är det 
interna övertryckets påverkan försumbar  
p g a rörens storlek, så den förenklade 
formeln ovan kan användas.

Expansion vid fri 
rörände

L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆L

∆Lx =    
F · Lx

2

2 · As · E
Lx · α · ∆T -

I en böj kommer den axiala expansionen från båda sidorna. Detta resulterar i en radiell rörelse i 
böjen. Den radiella rörelsen i en 90° böj kan beräknas enligt:

För att skydda böjen mot allt för hög spänning från horisontella jordreaktioner är det viktigt att 
säkra böjen genom att använda skumkuddar.

Hur rörelsen hanteras, se avsnitt 4.

Radiell rörelse

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      

1.8.2.1

Spänningsnivå och expansionsberäkningar
Expansion vid böjar
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Ett avgreningsrör kommer att följa  
huvudrörets rörelser i avgreningspunkter.

Det är viktigt att vara medveten om den  
axiala expansionen i huvudröret. Detta  
kommer att leda till rörelser i sidled i samma 
storlek som vid avgreningsröret.

Expansionen i huvudröret på avgreningen 
kan beräknas enligt följade formel:

L är avståndet från böjen till den virtuella  
fixpunkten men kan max. vara  
friktionslängden LF .

För att skydda T-avgreningenmot för hög 
spänning från horisontella jordreaktioner är 
det viktigt att säkra avgreningsröret med 
skumkuddar

Hur detta göra och vilken typ av avgrening 
som ska användas (vinkelrät eller parallel) 
finner du i avsnitt 5.

Expansion vid 
avgrening

LT

L

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

1.8.3.1

Spänningsnivå och expansionsberäkningar
Expansion vid avgreningar
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1.8.4.1

Spänningsnivå och expansionsberäkningar
Friktionskraft

Friktionskraften kan beräknas enligt följande formel:

Där: 
µ Nomalt används 0.4 som friktionskoefficient mellan sand och PE-mantel
K0 koefficient för vilande jordtryck (0.46 kan användas)
sv effektiv jordspänning vid rörens centerlinje  = gs∙Z 
gs Jordens tyngd (kN/m3)
Z Avstånd till centerlinjen från röret till ytans topp (Z = H + ½Dc)
H Jordtäckning över rören från mantelns topp till ytans topp
D Manteldiameter
G Vattenfyllda, preisolerade rörens tyngd

Istället för ovanstående formeln kan friktionskraften för varje enskild dimension hittas i  
tabellerna på sidorna 3.2.2.1 och 3.2.2.2 som en funktion av jordtäcke och isoleringsserie.

Om rörledningen ligger vid eller under grundvattennivån måste detta tas med i beräkningen. 
Det framgår av EN 13941 hur denna beräkning görs.

Friktionskraft

F =    
1 + K0

2µ ·( )· σv · π · D + G - γs · π · (D2 )2
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1.9.0.1

Exempel
Spänningsnivå och expansionsberäkningar

Följande exempel är beräknade med två olika temperaturset. Detta innebär att skillnader  
kommer att återfinnas i:

 - Spänningsnivå
 - Friktionslängd
 - Expansionrörelse

Detta används sedan för att utvärdera:
 - Vilken spänningsreduktion som krävs
 - Vilken metod för spänningsreduktion som ska användas

Introduktion

Axialspänningsnivå 1.9.1
Expansion vid böjar 1.9.2
Expansion vid avgreningar 1.9.3

Innehåll
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1.9.1.1

Exempel
1a, Axialspänningsnivå

ø 114.3 mm, serie 2
Jordtäcke H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 120°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabell på sida  3.2.2.2 raka rör, 
spänningsreduktion med böjar:

F = 3.35 kN/m 
As = 1252 mm2

Förutsättningar 
för exempel 1a

140 m

300 m
A B

C

Beräkning av den maximala termiska axialspänningsnivån i ett rörsystem:
smax = DT∙ 2.52 [MPa] 
smax = (120 - 10) ∙ 2.52 = 277 MPa

Maximal axial- 
spänning

Beräkning av friktionslängd:

För sektion A-B är avståndet mer än dubbelt 
så långt som friktionslängden, vilket innebär 
att det finns två delvis friktionshämmade 
 sektioner på 103.5 m var.

I mitten finns en sektion som är friktionsfix-
erad. Sektionens längd är:

LL = L - (2 ∙ LF) = 300 - (2 ∙ 103.5) = 93 m

Sektion A-B

LF=103,5 m LF=103,5 mLL=93 m

σmax  =277 MPa

300 mA B

LF = 
σmax · As

F

LF = 277 · 1252
3.35 · 1000 = 103.5 m 

För sektion B-C är avståndet < 2 ∙ LF  vilket 
betyder att axialspänningen är lägre än smax.

Den maximala spänningsnivån är:

Sektion B-C

140 m σ  =187 MPa

B

C

σB-C = ½ · L · F
As

σB-C = 0.5 · 140 · 1000 · 3.35
1252 = 187 MPa 
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1.9.1.2

Exempel
1b, Axialspänningsnivå

ø 114.3 mm, serie 2
Jordtäckte H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 80°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabellen på sida 3.2.2.2 raka rör, 
spänningsreduktion med böjar:

F = 3.35 kN/m 
As = 1252 mm2

Förutsättningar 
för exempel 1b

140 m

300 m
A B

C

Beräkning av den maximala termiska axialspänningsnivån i ett rörsystem:
smax = DT∙ 2.52 [MPa] 
smax = (80 - 10) ∙ 2.52 = 176 MPa

Maximal axial- 
spänning

Beräkning av friktionslängd:

För sektion A-B är avståndet mer än dubbelt 
så långt som friktionslängden, vilket innebär 
att det är två delvis friktionshämmade 
sektioner på 66 m var.

I mitten finns en sektion som är friktions-
fixerad. Sektionens längd är:

LL = L - (2 ∙ LF) = 300 - (2 ∙ 66) = 168 m

Sektion A-B

LF=66 m LF=66 mLL=168 m

σmax  =176 MPa

300 mA B

LF = 
σmax · As

F

LF = 176 · 1252
3.35 · 1000 = 66 m 

För sektion B-C är avståndet mer än dubbelt 
så långt som friktionslängden, LF, vilket  
innebär att det är två delvis  
friktionshämmade sektioner på 66 m var.

I mitten finns en sektion som är  
friktionsfixerad. Sektionens längd är:

LL = L - (2 ∙ LF) = 140 - (2 ∙ 66) = 8 m

Sektion B-C

140 m
σmax =
176 MPa

B

C

LF=66 m

LF=66 m

LL=8 m
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Från A-B:
Avståndet från böjen till den virtuella fixpunkten är ½ ∙ 300 = 150 m. 
LF is 103.5 m (beräknad i exempel 1a).
L = 103.5 m (< 150 m) används för L1 i exemplet.

Beräkning av DL1:

Från B-C:
Avståndet från böjen till den virtuella fixpunkten är ½ ∙ 140 = 70 m. 
LF is 103.5 m (beräknad i exempel 1a).
L = 70 m (< 103.5 m) används för L2 i exemplet.

Beräkning av DL2:

Radiell rörelse vid punkt B:
Den radiella förskjutningen vid B är:

Hur expansionen hanteras, se avsnitt 4.

1.9.2.1

Exempel
2a, Expansion vid böjar

Förutsättningar 
för exempel 2a

140 m

300 m
A B

C

Beräkningen av expansionen vid änden av en 
rörsektion vid punkt B delas i tre delar: 

1.  Expansionsberäkning från rörsektion A–B, 
DL1

2.  Expansionsberäkning från rörsektionn 
B–C, DL2

3.  Total radiell rörelse i expansionsböj B, DL
    Avståndet  L är avståndet från den  
    virtuella fixpunkten till böjen och kan  
    maximalt vara friktionslängden LF.

Beräkningar för 
rörelse vid punkt 
B

∆L1 

∆L2 

∆L
B

103,5 m

70 m

∆L1 = L1 · α · ∆T -
F · L1

2

2 · As · E

∆L1 = 103500 · 1.2 · 10-5 · (120 - 10) - 3.35 · 1035002

2 · 1252 · 210000 = 68 mm

∆L2 = 70000 · 1.2 · 10-5 · (120 - 10) - 3.35 · 700002

2 · 1252 · 210000 = 61 mm

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      

∆L =    682 + 612      = 91 mm    

ø 114.3 mm, series 2
Jordtäcke H = 0.8 m
Max projekteringstemperatur Tmax = 120°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabell på sida 3.2.2.2 raka rör, 
spänningsreduktion med böjar.

F = 3.35 kN/m 

As = 1252 mm2
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Beräkning av DL1:

Fån B-C:
Avståndet från böjen till den virtuella fixpunkten är ½ ∙ 140 = 70 m. 
LF is 66 m (beräknad i exempel 1b).
L = 66 m (< 70 m) används för L2 i exemplet.

Beräkning av DL2:

Radiell rörelse vid punkt B:

Hur expansionen hanteras, se avsnitt 4.

1.9.2.2

Exempel
2b, Expansion vid böjar

ø 114.3 mm, serie 2
Jordtäcke H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 80°C
Min. projekteringstemperatur  Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabell på sida 3.2.2.2, raka rör, 
spänningsreduktion med böjar: 

F = 3.35 kN/m 
As = 1252 mm2

Förutsättningar 
för exempel  2b

140 m

300 m
A B

C

Från A-B:
Avståndet från böjen till den virtuella  
fixpunkten är:  
½ ∙ 300 = 150 m. 
LF is 66 m (beräknad i exempel 1b).
L =  66 m (< 150 m) används för L1 i  

exemplet.

Beräkningar av 
rörelse vid punkt 
B 66 m

∆L1 

∆L2 

∆L
B

66 m

∆L1 = L1 · α · ∆T -
F · L1

2

2 · As · E

∆L1 = 66000 · 1.2 · 10-5 · (80 - 10) - 3.35 · 660002

2 · 1252 · 210000 = 28 mm

∆L2 = 66000 · 1.2 · 10-5 · (80 - 10) - 3.35 · 660002

2 · 1252 · 210000 = 28 mm

∆L =    282 + 282      = 40 mm    

∆L =    ∆L1
2 + ∆L2

2      
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1.9.3.1

Exempel
3a, Expansion vid avgreningar

ø 114.3 mm, serie 2
Jordtäcke H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 120°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabell på sida 3.2.2.2  raka rör, 
spänningsreduktion med böjar:

F = 3.35 kN/m 
As = 1252 mm2

Förutsättningar 
för exempel 3a

L = 300 m
20 m

A B
LT1

LT2

LF=103,5 m

För att hitta rörelsen i avgreningens huvudrör måste vi finna:

Avståndet från böjen till den virtuella fixpunkten för sektion A-B är ½ ∙ 300 = 150 m. 
LF is 103.5 m (beräknas i exempel 1a).
L = 103.5 m (< 150 m) används i exemplet.

Beräkningar 
av rörelse vid 
avgreningpunkt, 
D

LT1 = L - LT2 = 103.5 - 20 = 83.5 m

Hur hantering av denna rörelse sker, se avsnitt 5.

∆LT = α · ∆T · LT1 -
F (2 · L - LT1) · LT1

2 · E · As

∆LT = 1.2 · 10-5 · (120-10) · 83500 - 3.35 (2 · 103500 - 83500) · 83500
2 · 210000 · 1252 = 45 mm
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1.9.3.2

Exempel
3b, Expansion vid avgreningar

ø 114.3 mm, serie 2
Jordtäcke H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 80°C
Min. projekteringstemperatur  Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 

Värden från tabell på sida 3.2.2.2  raka rör, 
spänningsreduktion med böj:

F = 3.35 kN/m 
As = 1252 mm2

Förutsättningar 
för exempel 3b

L = 300 m
20 m

A B
LT1

LT2

LF= 66 m

För att hitta rörelsen i avgreningens huvudrör måste vi finna:

Avståndet från böjen till den virtuella fixpunkten för sektion A-B är 0.5 ∙ 300 = 150 m. 
LF is 66 m (beräknad i exempel 1b).
L = 66 m (< 150 m) används i exemplet.

Beräkningar 
av rörelse vid 
avgreningspunkt, 
B

LT1 = L - LT2 = 66 - 20 = 46 m

Hur hantering av denna rörelse sker, se avsnitt 5.

∆LT = α · ∆T · LT1 -
F (2 · L - LT1) · LT1

2 · E · As

∆LT = 1.2 · 10-5 · (80-10) · 46000 - 3.35 (2 · 66000 - 46000) · 46000
2 · 210000 · 1252 = 13 mm
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1.10.0.1

Axialspänningsnivå
Fastställande av tillåten spänningsnivå

Den här avsnittet beskriver vilka förutsättningar som ska undersökas innan fastställande av 
tillåten axialspänningsnivå sker.

Det beskriver även hur tillåten spänningsnivå fastställs och om det behövs, hur den kan  
minskas.

Det visar även typiska spänningsdiagram för olika system med och utan spänningsreduktion.

Introduktion

Fastställande av tillåten spänningsnivå 1.10.1
Spänningsnivå utan spänningsreduktion 1.10.2
Spänningsreduktion med böjar 1.10.3
Spänningsreduktion med förvärmning 1.10.4
Spänningsreduktion med E-Comp 1.10.5

Innehåll
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Detaljerade värden för gränskurvan finns under avsnitt 3.2. "Raka rörsektioner utan  
spänningsreduktion".

Global stabilitet

För att säkerställa den raka rörsektionens stabilitet måste flera olika parametrar utvärderas, 
då de påverkar den maximala spänningsnivån. Detta kan bestämmas genom de förhållanden 
som finns vid tidpunkten för projekteringen eller de villkor som påverkar rören i samband med 
framtida åtgärder.

  - Utgrävning längs med och tvärs över rörledningen
  - Avstånd till redan existerande och framtida rörsystem
  - Parallell utgrävning vid redan existerande och framtida rörsystem
  - Bågrörens stabilitet vid lite jordtäckning
  - Risk för buckling av rören vid hög axialspänning
  - Tillämpning av girning
  - Rörledningens och schaktets komplexitet
  - Möjliga hinder i schaktet i samband med konstruktionsarbetet
  - Reduktioner av raka rörsektioner
  - Antalet avgreningar och andra komponenter
  - Ventilernas placering
  - Expansionens storlek vid böjar

1.10.1.1

Axialspänningsnivå
Fastställande av tillåten spänningsnivå

Fastställandet av den maximala axialspänningsnivån för raka rörsektioner ska utföras med  
vederbörlig hänsyn till stabiliteten hos själva röret (lokal stabilitet) såväl som stabiliteten i 
rörsektionen i förhållande till sin omgivning (global stabilitet).

Lokal stabilitet

Stabiliteten i själva röret ska förstås som ett skydd mot lokal bucklig eller veckning. 

Det finns en risk för lokal buckling eller veckning vid hög axialspänning och relativt stora  
diameter i förhållande till godstjocklek.

Risken är dock ickeexisterande när axialspänningen ligger under gränskurvan (gränstillstånd 
C1 enligt EN 13941) i illustrationen nedan.

Tillåten axial- 
spänningsnivå

∆σ
 / 

∆T
 

350

300
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150

100
26,9
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323,9
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A C
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85 C°

60 C°
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1.10.1.2

Axialspänningsnivå 
Fastställande av tillåten spänningsnivå

EN 13941 gör det möjligt att använda en axialspänningsnivå med en gräns, enligt kurvan på 
föregående sida.

Varje ledningsägare måste bestämma den faktiska spänningsnivån, baserat på ovanstående. 

Spänningsnivån behöver inte vara exakt lika i alla delar av rörsystemet, men kan fastställas 
med lokala förhållanden som grund.

LOGSTOR’s Projekteringsmanual ger möjlighet för att tillämpa hela spänningsvidden i  
projektklasskurvan för stabilitet. Dock måste de enskilda förhållandena kontrolleras och säkras 
i förhållande till de angivna begränsningarna för att uppfylla kraven i standarden.

Detta kan innebära att vissa delar av rörsystemet kan etableras utan spänningsreducerande 
åtgärder och att andra områden kan uppfylla kraven för global stabilitet, genom spännings-
reducerande åtgärder.

Förutom möjligheten att utnyttja hela spänningsnivån i standarden har LOGSTOR i den här 
manualen specifika krav för spänningsreducerande åtgärder för en spänningsnivå på 190 
MPa. 

Så förutom stabilitetskravet kan den enskilda ledningsägaren även fastställa sin egen nivå, om 
detta så önskas.

En axialspänningsnivå på 190 MPa har använts genom många år och ger en säkerhet på 1.1 
mot att nå stålets flytspänning. Detta innebär dock att rörsektionens globala stabilitet måste 
säkras efter specifikationerna i de avsnitt som följer.

Om systemet etableras utan spänningsreducerande åtärder, se avsnitt 3.1.

Om det önskas eller behövs, kan axialspänningenen reduceras genom:

 - Böjar
 - Förvärmning i ett öppet schakt
 - E-Comp

De beskrivs på följande sidor och i detalj i avsnitten 3.2, 3.3 och 3.4.

För ett optimalt projekterat system innebär detta att faktiska förhållanden har tagits i beak-
tande och om spänningsreduktion behövs i den raka rörsektionerna så har fördelarna med 
varje metod använts och kombinerats så att ett tekniskt och ekonomiskt optimalt system 
erhålles.

Tillåten axial- 
spänningsnivå,
forts
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1.10.2.1

Axialspänningsnivå
Utan spänningsreduktion

När en rak rörsektion byggs utan spänningsreduktion, undantaget naturliga riktningsändringar, 
tas temperaturvariationerna upp som spänningar i den friktionsfixerade sektionen och som 
expansion i böjar i den delvis friktionshämmade sektionen.

Låg axialspänning
Låg projekteringstemperatur, under 95°C (en temperaturskillnad på 85°C från montagets 
10°C), resulterar i låg axialspänning och är definierat i projektklass A för små rör.

Hög axialspänning 
Vid hög projekteringstemperatur överskrids stålets flytspänning (Re). Detta kallas hög axial-
spänning och är definerat i projektklass B för små rör.

Definition av låg 
och hög axial- 
spänning

Termisk axialspänningsnivå i en rörsektion 
utan reduktion av axialspänningen i ett  
mediarör.

I ett rörsystem med höga axialspänningar 
kommer den maximala axialspänningen vara 
v -300 MPa när uppvärmningen går från  10° 
C till 130° C efter övertäckning.

Raka rörsektioner 
utan reduktion

L150 L150

+150 MPa/10°C

-300 MPa/130°C
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1.10.3.1

Axialspänningsnivå
Spänningsreduktion med böjar

Axialspänningen i en rak rörsektion kan  
minskas genom att expansionsböjar byggs 
in, med ett avstånd som gör att  
axialspänningen inte överstiger den faktiska, 
tillåtna spänningsnivån.

Expansionsböjar används i den mån de utgör 
en naturlig del av rörledningen, och där det 
inte finns någon annan möjlighet då de är 
platskrävande och dyra. 

I vissa traditionella system ersätts U-böjar av 
axialkompensatorer. Om så är fallet,   
vänligen kontakta LOGSTOR.

Expansion böjar 190 MPa

Axialspänningen i ett rörsystem minskas 
genom att rörsystemet delas in i sektioner 
mellan expansionsböjarna. Dessa sektioner 
kallas montagelängder och indexet anger 
den maximala axialspänningsnivån.

I ett rörsystem med max. driftstemperatur 
på 130°C och en min. temperatur på 10°C, 
kommer den maximala axialspänningen se ut 
som i illustrationen.

För detaljer, se avsnitt 3.2.

L190 L190

190 MPa

150 MPa
110 MPa
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1.10.4.1

Axialspänningsnivå
Spänningsreduktion med förvärmning

Att reducera axialspänning genom  
förvärmning i ett öppet schakt säkerställer att 
rörsektionen är spänningsfri vid f 
örvärmningstemperaturen (en medel- 
temperatur).

Efter återfyllning kommer expansionen vid 
böjarna att vara begränsad och temperatur-
variationerna i systemet kommer att  
omvandlas till drag- och tryckspänningar i de 
raka rören.

Förvärmning kan utföras med vatten, ånga 
eller elektricitet.

Förvärmning

I ett rör med en max. driftstemperatur på 
130°C och en min. temperatur, efter åter- 
fyllning, på 10°C kommer den maximala 
axiala spänningen att vara ± 150 MPa, då 
förvärmning skett vid 70°C, en  
temperaturskillnad på 60°C. 

För detaljer, se avsnitt 3.3.

+150 MPa/10°

-150 MPa/130°

L150
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1.10.5.1

Axialspänningsnivå
Spänningsreduktion med E-Compar

E-systsmet är en förenklad montageteknik 
där temperaturskillnaderna omvandlas till 
drag- och tryckspänning i stålröret och där 
E-Compar monteras för att ta upp delar av 
den första rörelsen.

E-Compen är en engångskompensator för 
att ta upp expansion.

Efter den första uppvärmningen och  
svetsningen av E-compen kommer systemet 
att ha långa sektioner som är fixerade utan 
rörelser.

E-Compar

I ett rörsystem med en max. drifts- 
temperatur på 130°C och en min.  
temperatur efter återfyllning på 10°C,  
kommer den maximala axialspänningen se ut 
som i illustrationen, om den tillåtna spänning-
snivån är 190 MPa

σall

½LE  LallLE

-190 MPa

+190 MPa

LE

E E
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1.11.0.1

Axialspänningsnivå
Fördelar och nackdelar

Fördelar och 
nackdelar

System Fördelar Nackdelar

Utan spänningsreduktion

Typisk användning:
 - Överföringsledningar
 - Huvudledningar

Enkelt montage 
Schaktet kan återfyllas löpande

Inga kostnader för förvärmning eller 
extra kompensationskomponenter

Långa fixerade sektioner där rören 
inte kan röra sig

Låg axialspänning

Ingen

Hög axialspänning

Hög axialspänning

Förstagångsexpansionen är stor

Inte möjligt på stora rör vid höga 
temperaturer

Extra försiktighet i samband med 
senare/ parallella utgrävningar

Spänningsreduktion med böjar

Typisk användning:
 - Huvudledningar
 - Distributionsledningar

Reducerad axialspänning

Schaktet kan återfyllas löpande

Färre restriktioner i samband med 
senare/ parallella utgrävningar

Extra kostnader för böjar

Hela rörsystemet rör sig i marken

Ökat tryckförlust

Spänningsreduktion med för-
värmning

Typisk användning:
 -  Stora överföringsledningar utanför 
urbana miljöer

Minskad axialspänning

Inga extra kostnader för  
kompensationskomponenter

Långa fixerade sektioner där rören 
inte kan röra sig

Färre restriktioner i samband med 
senare/ parallella utgrävningar

Hela schaktet måste vara öppet 
under förvärmningen

Extra kostnad för värmekälla

Värmekällan måste finnas tillgänglig 
innan schaktet återfylls

Spänningsreduktion med E-Comp

Typisk användning:
- Överföringsledningar i urbana 
  miljöer

Schaktet kan delvis återfyllas innan 
förvärmning

Oftast inte nödvändigt att minska 
spänning i returröret

Långa fixerade sektioner där rören 
inte kan röra sig efter uppvärmning

Färre restriktioner i samband med 
senare/ parallella utgrävningar

Återupprättandet av hålet runt E-
compen kan först ske efter  
uppvärmning

Extra kostnader för E-Comps

Antalet E-Comps ökar i förhållande 
till montagedjupet

Det kan vara fördelaktigt att kombinera olika metoder för att få den bästa tekniska och  
ekonomiska lösningen för systemet.
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2.1.1

Schaktning

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet innehåller projekteringsregler för schakt, avstånd mellan rör och återfyllnads-
material kring rörparen.

2.1.2 Schaktdimension
2.1.3 Återfyllnadsmaterial
2.1.4 Övertäckning
2.1.6 Utgrävning av rör 

Introduktion



LOGSTOR A/S · www.logstor.com  Projektering  · 2019.02

2.1.2

Schaktning
Schaktdimension

Grunden

Tvärsnitt Schaktets tvärsnitt ska vara utformat enligt 
kraven i EN 13941 samt enligt lokala regler 
och föreskrifter gällande säkerhet och 
arbetsmiljö. För att säkerställa tillräckligt med 
friktionsmaterial runt rören ska måtten i det 
illustrerade tvärsnittet följas.  
Placera 2 st varningsband eller varningsnät, 
som täcker rören, min. 100 mm över rören

1*) Återfyllnadsmaterial för den översta zonen 
2*) Återfyllnadsmaterial (friktionsmaterial).

För att få en bra friktion mellan jorden och manteln ska schaktningen utföras så att det är 
minst 100 mm stenfri sand runt rören. Detta för att skydda manteln mot vassa stenar och för 
att skapa en homogen friktion mellan manteln och återfyllnadsmaterialet.

100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

1*

2*

LOGSTOR rekommenderar avståndet A  
mellan rören, enligt tabellen.

Existerande kablar och rör i marken samt 
eventuell dränering av schakt bör tas med i 
beräkningen.

I områden med dålig jordkvalitet kan det vara 
nödvändigt att byta ut en stor del av jorden 
för att undvika sättningar/ förskjutningar.

Mantelrör  
Ø mm

Avstånd A mellan mantelrör 
mm

90 - 225 150

250 - 560 250

630 - 1400 300
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2.1.3

Schaktning
Återfyllnadsmaterial

Friktionsmaterial

Komprimering Återfyll runt rören och var särskilt uppmärksam på att en jämn och väl packad återfyllnad 
erhållits.

Packa gruset väl mellan och vid sidorna av mantelrören.

Friktionen baseras på en medelkomprimering på 97% standardproctor utan några värden 
under 94% standardproctor.

Observera att särskilda krav från exempelvis vägbyggare måste tas i beaktande. 

Observera särskilda krav beträffande expanionszoner, se avsnitt 10.

Materialet ska inte innehålla några skadliga mängder av växtrester, mull, lera eller slamklumpar.

Det är särskilt viktigt när det gäller stora rör, att vara uppmärksam på mängden finkornigt 
material i återfyllnadsmaterialet för att förhindra risken för tunneleffekt när rören svalnar av.

Återfyllnadsmaterial i friktionszon (zon 2) ska överensstämma med nedanstående krav, och en 
siktanalys ska ligga som exempelvis den blåa kurvan mellan de två röda gränskurvorna enligt 
EN 13941-2:

 - Max. kornstorlek  ≤ 10 mm
 - Enlighets-koefficient ≥ 1.8

Koefficienten fås fram genom en siktanalys.

d60 är den kornstorleken, där 60% faller igenom sikten.

d10 är den kornstorleken, där 10% faller igenom sikten.

d60
d10

x-axel: Kornstorlek i mm
y-axel: Mängd som passerar i viktprocent
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2.1.4

Schaktning
Övertäckning

Minsta över- 
täckning

Ett min. jordtäcke på 500 eller 400 mm från 
undersidan av vägens asfalt/ betong  
rekommenderas.

100

100

100 mm
ØØ A

100 mm

min
400
mm

min
500
mm

Vid avgreningar mäts de 400 mm från övre 
delen av avgreningsröret. 
Om min. jordtäcke inte kan uppås måste 
rören skyddas mot överbelastning, genom 
exempelvis förstärkt betong- eller en stål-
platta.

Om grundvattennivån är ovanför övre delen 
av röret ska den globala stabiliteten  
kontrolleras avseende den höga axiala  
spänningsnivån.

För mer information, kontakta LOGSTOR.

<400
  mmmin.

400
mm

Trafikbelastning Om min. jordtäcke överensstämmer med rekommendationerna ovan är rören säkra för tung 
trafikbelastning (100 kN hjulbelastning) upp till DN 600.

Är jordtäcket mindre måste exempelvis en stålplatta eller förstärkt betong användas.
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2.1.5

Schaktning

Max. jordtäcke För att säkerställa bindningen mellan  
stålmediaröret och PUR-skummet, får rören 
inte läggas för djupt i marken.

Om följande maxvärden uppfylls kommer 
friktionskraften att hamna inom gränserna för 
rörens skjuvspänning, enligt EN 13941.

Under särskilda omständigheter kan rören 
monteras djupare, särskilt om de är i fixerade 
zoner.

För mer information, kontakta LOGSTOR.

Stålrör
Ø mm

Max övertäckning över rören

Serie 1
m

Serie 2
m

Serie 3
m

26.9 1.50 1.50 1.50

33.7 1.75 1.50 1.50

42.4 1.75 1.50 1.50

48.3 2.00 1.75 1.50

60.3 2.25 2.00 1.75

76.1 2.50 2.25 1.75

88.9 2.50 2.25 2.00

114.3 2.50 2.25 2.25

139.7 2.75 2.50 2.25

168.3 3.00 2.50 2.50

219.1 3.25 2.75 2.50

273.0 3.25 2.75 2.50

323.9 3.25 2.75 2.75

355.6 3.25 3.00 2.75

406.4 3.50 3.25 2.75

457.0 3.50 3.25 2.75

508.0 3.50 3.25 2.75

610.0 3.50 3.25 3.00

Övertäckning

Återanvändning 
av material för 
återfyllnad

I friktionsfixerade zoner, LL, kan materialet som schaktats bort återanvändas om materialet är 
sandigt och föremål större än 60 mm tagits bort.

Återfyllnadsmaterialet får inte innehålla mer än 2% organiskt material. 

Reetablering ska ske på ett sådant sätt att de lokala myndigheternas krav efterföljs.

Avgreningsförbindelser till dessa zoner ska återfyllas med friktionsmaterial, se sida 2.1.3.1.

Korsningar i  
skyddsrör

Korsningar i skyddsrör kan användas med hänsyn till följande:

 -  Användning av stöd för att skydda rör och skarvar.
 -  Avståndet mellan stöden ska sättas i förhållande till den axiala spänningsnivån i stålröret, se 
global stabilitet.

 -  Mindre friktion i skyddsröret kan leda till högre expansion vid böjar, särskilt om skyddsröret är 
placerat nära en ände.

min. F

 -  Om röret är utsatt för sidorörelser i  
närheten av exempelvis böjar och avgren-
ingar måste det finnas tillräckligt med 
utrymme eller säkerställas att skyddsröret 
stoppar där sidorörelserna är noll. 
Längden på F-måttet, se avsnitt 4.
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2.1.6

Schaktning
Frigrävning av rör 

Max. fri längd Den tillåtna längden för utgrävning av ett rör 
i drift beror på den faktiska axiella spänning-
snivån i mediaröret vid den punkten.

FLmax

Tabellen visar max. utgrävd längd, FLmax vid 
190 MPa axiella spänningsnivå.

Om den axiella spänningen är över  
flytspänningen gäller den tredje kolumnen.

Detta kommer att uppstå om den axiala 
spänningen är högre än ca. 210 MPa eller 
vid en temperaturskillnad på 85°C.

Om annan spänningsnivå finns kan följande 
formel användas för att beräkna längden 
FLmax:

Exempel: 
Faktisk spänningsnivå är 120 MPa 
Rör: Ø 219.1; FL190 = 6.5 m

Stålrör
Ø mm

FL190
m

saxial > ReT 
(DT > 85° C)

m 

26.9 0.7 0.5

33.7 0.9 0.7

42.4 1.2 0.8

48.3 1.4 1.0

60.3 1.7 1.2

76.1 2.2 1.5

88.9 2.6 1.8

114.3 3.3 2.3

139.7 4.1 2.8

168.3 4.9 3.4

219.1 6.5 4.4

273.0 8.1 5.5

323.9 9.6 6.5

355.6 10.5 7.1

406.4 12.0 8.1

457.0 13.6 9.1

508.0 15.1 10.2

610.0 18.1 12.2

FLmax = FL190 ·     
190
σ      

FLmax = 6.5 ·     190
120 = 8.1 m   

Avstånd till andra 
ledningar

Preisolerade rör ska monteras med hänsyn till andra ledningar.

Det finns ofta lokala bestämmelser i olika länder eller regioner.

Om det finns särskilda krav för manteltemperaturen kan detta beräknas med hjälp av 
LOGSTOR CALCULATOR, som finns fritt tillgänglig på www.LOGSTOR.com.

Hänvisningar Hantering & Montage 1.3



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Projektering · 2012.01

3.0.0.1

Innehåll

Raka rör
Översikt

Det här avsnittet ger en detaljerad redogörelse för vilka metoder som kan användas för att 
minska axialspänningarna och den maximala spänningsnivån för höga axialspänningar i raka 
rörsektioner.

Raka rörsektioner utan spänningsreduktion 3.1
 Spänningsreduktion med böjar 3.2
Spänningsreduktion genom förvärmning i öppet schakt 3.3
Spänningsreduktion med E-Compar 3.4

Introduktion
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3.1.1.1

Raka rör
Utan spänningsreduktion

Definition

Spännings- 
diagram

En friktionsfixerad sektions maximala axial-
spänning kan beräknas enligt följande formel:

σmax= ( Tmax – Tins ) · 2.52 [MPa] 

Från böjarna stiger spänningen från noll till 
σmax. Detta avstånd kallas LF, friktionslängd.

Diagrammet baseras på ett avstånd mellan 
böjarna som är längre än 2 · LF. 

För detaljer se avsnitt 1.8.1.

LL = friktionsfixerad längd 
LF = friktionslängd 

När en sektion med raka rör byggs utan spänningsreduktion, utan naturliga  
riktiningsändringar, kommer temperaturvariationens påverkan att tas upp som spänningar i de 
friktionsfixerade sektionerna och som expansion i böjarna, i den delvis friktionshämmade  
sektionen.

Låg axialspänning

Låga projekteringstemperaturer, under 95°C (en temperaturskillnad på 85°C från montagets 
10°C), ger låga axialspänningar och finns definierat i projektklass A för små rör.

Hög axialspänning

Vid höga projekteringstemperaturer överstigs stålets flytspänning (Re). Detta resulterar i höga 
axialspänningar och finns definerat i projektklass B för små rör.

LF

L > 2 x LF 

LF LL

Max. temperatur/
axialspännings 
-nivå

I illustrationen visas den maximala tillåtna 
spännings- eller temperaturskillnaden för  
system med hög axialspänning för stålkvalitet 
och dimensioner enligt EN 253.

Diagrammet finns med i EN 13941.

Den horisontella axeln är förhållandet mellan 
mittradien och stålrörets godstjocklek. 

Den vertikala axeln är den maximala axial-
spänningen och temperaturskillnaden  
mellan montage- och maxtemperatur.

∆σ
 / 

∆T
 

350

300

250

200

150

100
26,9

5 10 15 20 25

323,9

30 35 40 45 50
Rm/t

B

1016610 

MPa

A C

130 C°

85 C°

60 C°
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3.1.1.2

Raka rör
Utan spänningsreduktion

För dimensioner upp till och med ø 323.9 
mm, är den tillåtna temperaturnivån 
DT = 130°C, vilket svarar till en  
axialspänningsnivå på 334 MPa.

För större dimensioner minskar den tillåtna 
temperaturnivån på grund av lokal  
instabilitet.

Om spänningsgränserna eller den maximala 
temperaturen uppfylls kan rören monteras 
utan någon spänningsreduktion. 

1)Temperaturskillnaden baseras på α och E 
vid 130°C

För parametrar som ska utvärderas när den 
globala stabiliteten ska kontrolleras, finns 
detaljerat fastställande av spänning i avsnitt  
1.10.

ø
mm

Gräns

Dσ [MPa] DT [°C] 1)

355.6 308 120

406.4 303 118

457 270 105

508 244 95

610 230 90

711 222 87

813 214 84

914 216 84

1016 214 84

1219 203 76

Max. temperatur/
axialspännings- 
nivå,
forts

Slutsats Montage utan spänningsreduktion ger de lägsta initiala kostnaderna.

För system med låga driftstemperaturer är den här montagementoden absolut att föredra.

För system med höga axialspänningar är det en fördel, särskilt för mindre dimensioner i 
områden utan, eller med få andra ledningar nedgrävda.

För större dimensioner kan faktiska förhållanden göra att en lägre maximal spänningsnivå är 
mer lämpligt på grund av:

  - Större rörelser vid avgreningar och böjar.
  - Områden med många hinder i marken.
  - Många riktningsändringar.
  - Systemets komplexitet.
  - Global stabilitet.

Se avsnitt 2 för information kring avstånd.
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3.1.2.1

Raka rör
1a, exempel utan spänningsreduktion

Förutsättningar 
för exempel 1a

Max. axial-  
spänning

Max. spänningsnivå i friktionsfixerad sektion:

σmax = (Tmax – Tins ) · 2.52 [MPa] 

σmax = (130 –10 ) · 2.52 = 302 MPa

Den raka rörsektionen kan monteras utan 
spänningsreduktion då temperaturskillnaden 
är mindre än 334 MPa, vilket är gränsen för 
ett rör ø139,7 mm, se avsnitt  3.1.1.1.

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.10 är detta 
möjligt om hänsyn tas till den globala  
stabiliteten, böjarna och avgreningarna.

Rak rörsektion: 1800 m

Dimension: ø139.7 mm, serie 2

Jordtäcke: H = 0.8 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 130°C

Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 

Montagetemperatur: Tins = 10°C

1800m
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3.1.2.2

Raka rör
1b , exempel utan spänningsreduktion

Förutsättningar 
för exempel 1b

Max. axial-  
spänning

Max. spänningsnivå i friktionsfixerad sektion:

σmax = (Tmax – Tins ) · 2.52 [MPa] 

σmax = (100 – 0 ) · 2.52 = 252 MPa

Den raka rörsektionen kan monteras utan 
spänningsreduktion då temperaturskillnaden 
är mindre än 270 MPa, vilket är gränsen för 
ett rör ø 457 mm, se avsnitt 3.1.1.1.

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.10 är detta 
möjligt om hänsyn tas till den globala  
stabiliteten, böjarna och avgreningarna

Rak rörsektion: 2500 m

Dimension: ø 457 mm, serie 1

Jordtäcke H = 1.0 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 100°C

Mini. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 

Montagetemperatur: Tins = 0°C

2500m
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3.2.1.1

Raka rör
Spänningsreduktion med böjar

Definition När spänningsreduktion utförs med hjälp av 
böjar täcks rören innan systemet värms upp.

Avståndet mellan expansionsböjarna har  
justerats för att säkerställa att avståndet  
mellan två böjar endast är så pass långt att 
axialspänningarna inte överstiger den  
fastställda spänningsnivån.

Avståndet från en böj till punkten med den 
önskade spänningsnivån kallas  
montagelängd, och har index med den  
faktiska spänningsnivån.

Exempel:

L190 är avståndet som ger spänningsnivån 
på 190 MPa.

Det innebär att längden mellan två böjar kan 
vara 2 · L190.

Om det är längre kommer den angivna  
spänningsnivån att överstigas.

U-slingaZ-böjL-böj

 Lall  Lall  Lall  Lall

Montagelängd 
L190

I princip kan den tillåtna spänningsnivån 
väljas fritt, under förutsättning att den ligger 
inom gränskurvan för lokal stabilitet, se  
avsnitt 1.0.

I tabellerna på sida 3.2.2.1 och 3.2.2.2 är 
montagelängden L190 for 190 MPa  
angiven som en funktion av jordtäcket. Den 
här nivån kan omvandlads till en annan nivå 
genom formlerna på nästa sida.

Ett område eller en sektion med spännings-
reduktion genom böjar kan kombineras med 
ett system med hög axialspänning utan 
problem, om spänningsreduktion krävs i 
vissa delar av systemet p g a stabilitet etc. 

Böjar som används kan vara L, Z eller 
U-böjar. Vinkeln måste alltid vara mellan 
80 och 90°, annars kan inte böjarna anses 
expandera fritt och särskilda beräkningar 
måste göras.

Beräkning av böjen i sig finns i avsnitt 4,  
"riktningsändringar".

L190 
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3.2.1.2

Raka rör
Spänningsreduktion med böjar

Montagelängd 
L190, forts

Spänningsreduktion, särskilt med U-böjar, är en dyr metod och ska endast användas då andra 
lösningar inte går att tillämpa.

Användningen av axiala kompensatorer kan anses vara en expansion men användes främst 
förr. Om dessa ska användas, vänligen kontakta LOGSTOR A/S.

Montagelängd, 
andra spännings- 
nivåer

För att beräkna montagelängden för andra 
spänningsnivåer kan följande formler  
användas:

där L190 tas från tabellen för den faktiska 
dimensionen och jordtäcket 

eller

där tvärsnittsområdet As och friktions- 
kraften F tas från tabellen på sidorna  
3.2.2.1-2 för den faktiska dimensionen och 
övertäckning.

L190 L190

190 MPa

Lall = L190    
σall
190

Lall =     
σall · As

F
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3.2.2.1

Raka rör
Spänningsreduktion med böjar - Friktionslängdstabeller

Förutsättningar 
för tabeller

Tillåten axialspänningsnivå σall 190 MPa

Jordens friktionsvinkel j 32.5 °

Jordens gravitation g 19 kN/m3

Friktionskoefficient, PE/soil m 0.40 

Serie 1, L190

d DC As

Friktionskraft F Montagelängd L190

H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m

mm mm mm kN/m kN/m kN/m kN/m m m m m

26.9 90 198 0.97 1.28 1.59 2.38 39 29 24 16

33.7 90 254 0.97 1.29 1.6 2.38 50 38 30 20

42.4 110 325 1.2 1.58 1.96 2.91 52 39 32 21

48.3 110 373 1.2 1.58 1.96 2.92 59 45 36 24

60.3 125 523 1.37 1.81 2.24 3.33 72 55 44 30

76.1 140 667 1.55 2.04 2.52 3.74 82 62 50 34

88.9 160 862 1.79 2.35 2.9 4.29 91 70 56 38

114.3 200 1252 2.28 2.97 3.66 5.4 105 80 65 44

139.7 225 1539 2.59 3.38 4.16 6.11 113 87 70 48

168.3 250 2065 2.93 3.8 4.66 6.83 134 103 84 57

219.1 315 3034 3.8 4.89 5.99 8.72 152 118 96 66

273 400 4210 4.98 6.37 7.75 11.22 161 126 103 71

323.9 450 5600 5.75 7.31 8.87 12.78 185 145 120 83

355.6 500 6158 6.49 8.23 9.96 14.3 180 142 117 82

406.4 520 7919 6.92 8.72 10.53 15.04 217 172 143 100

457 560 8920 7.62 9.56 11.51 16.36 222 177 147 104

508 630 9930 8.77 10.96 13.14 18.6 215 172 144 101

610 780 13448 11.39 14.1 16.8 23.57 224 181 152 108
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3.2.2.2

Raka rör
Spänningsreduktion med böjar - Friktionslängdstabeller

Serie 2, L190

d DC As

Friktionskraft F Montagelängd L190

H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m

mm mm mm kN/m kN/m kN/m kN/m m m m m

26.9 110 198 1.19 1.57 1.95 2.91 32 24 19 13

33.7 110 254 1.19 1.58 1.96 2.91 40 31 25 17

42.4 125 325 1.36 1.8 2.23 3.32 45 34 28 19

48.3 125 373 1.37 1.8 2.23 3.32 52 39 32 21

60.3 140 523 1.54 2.03 2.51 3.73 64 49 40 27

76.1 160 667 1.78 2.33 2.89 4.28 71 54 44 30

88.9 200 862 2.25 2.94 3.64 5.37 73 56 45 30

114.3 225 1252 2.57 3.35 4.13 6.08 93 71 58 39

139.7 250 1539 2.89 3.76 4.63 6.79 101 78 63 43

168.3 280 2065 3.29 4.26 5.23 7.66 119 92 75 51

219.1 355 3034 4.3 5.53 6.76 9.84 134 104 85 59

273 450 4210 5.63 7.19 8.75 12.65 142 111 91 63

323.9 500 5600 6.42 8.15 9.88 14.22 166 131 108 75

355.6 520 6158 6.76 8.57 10.37 14.88 173 137 113 79

406.4 560 7919 7.47 9.41 11.35 16.21 201 160 133 93

457 630 8920 8.6 10.79 12.97 18.43 197 157 131 92

508 710 9930 9.93 12.39 14.85 21.01 190 152 127 90

610 800 13448 11.7 14.47 17.25 24.18 218 177 148 106

Serie 3, L190

d DC As

Friktionskraft F Montagelängd L190

H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m H=0.60 m H=0.80 m H=1.00 m H=1.50 m

mm mm mm kN/m kN/m kN/m kN/m m m m m

26.9 125 198 1.36 1.79 2.22 3.31 28 21 17 11

33.7 125 254 1.36 1.79 2.23 3.31 35 27 22 15

42.4 140 325 1.53 2.02 2.5 3.72 40 31 25 17

48.3 140 373 1.54 2.02 2.51 3.72 46 35 28 19

60.3 160 523 1.77 2.32 2.88 4.27 56 43 35 23

76.1 180 667 2.01 2.63 3.26 4.82 63 48 39 26

88.9 200 862 2.25 2.94 3.64 5.37 73 56 45 30

114.3 250 1252 2.87 3.73 4.6 6.77 83 64 52 35

139.7 280 1539 3.25 4.22 5.19 7.62 90 69 56 38

168.3 315 2065 3.72 4.81 5.9 8.64 105 82 66 45

219.1 400 3034 4.87 6.26 7.65 11.11 118 92 75 52

273 500 4210 6.29 8.03 9.76 14.1 127 100 82 57

323.9 520 5600 6.69 8.49 10.29 14.8 159 125 103 72

355.6 560 6158 7.31 9.25 11.19 16.05 160 126 105 73

406.4 630 7919 8.45 10.63 12.82 18.28 178 141 117 82

457 780 8920 10.8 13.51 16.21 22.98 157 125 105 74

508 780 9930 10.97 13.68 16.38 23.15 172 138 115 82

610 900 13448 13.25 16.37 19.49 27.3 193 156 131 94
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3.2.3.1

Raka rör
2a, exempel på spänningsreduktion med böjar 

Förutsättningar 
för exempel 2a

Max. avstånd 
mellan böjar

Enligt sida 3.1.1.1 kan en rak rörsektion 
monteras med hög axialspänning utan  
spänningsreduktion. 

Om spänningsnivån p g a stabilitet eller 
önskemål från ledningsägaren, ska minskas 
till exempelvis 190 MPa, görs det på följande 
sätt:

Från tabellen på sida 3.2.2.2 framgår det att 
L190 = 78 m

De 1800 m ska delas in i sektioner.

Varje sektion ska separeras genom L-, Z- 
eller U-böjar.

Rak rörsektion: 1800 m

Dimension: ø 139.7 mm, serie 2

Jordtäcke: H = 0.8 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 130°C

Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 

Montagetemperatur: Tins = 10°C

1800m

Min. antal sektioner =     L
2 · Lall

1800
2 · 78

 =     

 = 11.5 ≅ 12 sektioner max. 2 · L190 långa

12 sek.2 x L190
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3.2.3.2

Raka rör
2b, exempel på spänningsreduktion med böjar

Förutsättningar 
för exempel 2b

Max, avstånd 
mellan böjar

Enligt sida 3.1.1.1 kan en rak rörsektion 
monteras med hög axialspänning utan  
spänningsreduktion. 

Om spänningsnivån p g a stabilitet eller 
önskemål från ledningsägaren, ska minskas 
till exempelvis 190 MPa görs det på följande 
sätt: 

Från tabellen på sida 3.2.2.1 framgår det att 
L190 = 147 m

De 2500 m ska delas in i sektioner:

Varje sektion ska separeras genom L-, Z- 
eller U-böjar.

Rak rörsektion: 2500 m

Dimension: ø 457 mm, serie 1

Jordtäcke: H = 1.0 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 100°C

Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 

Montagetemperatur: Tins = 0°C

2500m

Min. antal sektioner =     L
2 · Lall

2500
2 · 147

 =     

 = 8.5 ≅ 9 sektioner max 2 · L190 långa

9 sek.2 x L190
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3.2.3.3

Raka rör
2c, exempel på spänningsreduktion med böjar 

Exempel 2c Samma som exempel 2b, men med högre 
maxtemperatur. 

Max. projekteringstemperatur Tmax = 130°C

Axialspänningsnivån ska vara inom gränsen 
för lokal stabilitet (se tabell i avsnitt 3.1).

Spänningsnivån ska reduceras till 270 MPa 

Montagelängden L270 kan beräknas på två 
sätt:

1)

 
Från tabellen på sida 3.2.2.1 framgår det att 
L190 = 147 m

 
eller 2)

 
Från tabellen på sida 3.2.2.1 framgår det att:

As = 8920 mm2 

F = 11.51 kN/m2

 
De 2500 m ska delas in i sektioner:

 
 
 
Varje sektion ska separeras genom L-, Z- 
eller U-böjar. 

2500m

Lall = L190    
σall
190

Lall =     
σall · As

F

L270 = 147 · 270
190 = 209 m

L270 =      270 · 8920
11.51 · 1000  = 209 m

Min. antal sektioner =     L
2 · Lall

2500
2 · 209

 =     

 = 5.9 ≅ 6 sektioner max. 2 · L270 långa

Hänvsiningar LOGSTOR Calculator:  www.logstor.com/calculator

6 sek.2 x L190
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3.3.1.1

Raka rör
Spänningsreduktion genom förvärmning i öppet schakt

Definition Då rören förvärms, värms de upp till  
systemets medeltemperatur innan schaktet 
återfylls.

Därefter tas alla temperaturvariationer upp 
som ändringar av tryck- eller dragspänningen 
i de långa friktionsfixerade sektionerna.

Förvärmning är lämpligt där schaktet kan 
stå öppet ett tag, t ex i samband med större 
överföringsledningar.

Då schaktet återfylls vid medeltemperatur 
kommer rörelserna i böjarna att vara relativt 
små men i båda riktningarna.

Vid maxtemperatur, som expansionerna och 
vid mintemperatur, som sammandragningar.

Det betyder också att även om systemet är 
förvärmt så är böjarnas cykliska utmattning 
samma som i andra system.

T min.

T max.

T ins.

Beskrivning För mindre rörsystem kan förvärmning utföras med vatten från det befintliga systemet. För 
större dimensioner (> DN 300) är det rekommenderat att använda elektricitet eller vakuumånga 
för att värma upp rören. 

Alla metoder för att värma upp rör har följande krav gemensamt:
 - Strikt temperaturkontroll
 - Uppvärmning i öppet schakt
 - Kontroll på den linjära expansionen
 - Säkring av rören i längd- och tvärriktning.

När förvärmningstemperaturen har nåtts och rören har expanderat den beräknade längden 
kan schaktet återfyllas.

Det är viktigt att förvärmningstemperaturen hålls under tiden som schaktet återfylls.

Då rörens vikt kan hindra total expansionsrörelse, kan det bli nödvändigt att hjälpa rören att 
expandera genom att lyfta dem eller att förvärma tillräckligt korta sektioner.

Om sektioner förvärms måste det finnas rum för eventuella sammandragningar och  
expansioner i de redan etablerade förvärmda sektionerna. 
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3.3.1.2

Raka rör
Spänningsreduktion genom förvärmning i öppet schakt

Expansion Innan förvärmningen sker ska expansionen 
vid böjarna beräknas.

DL = (TPre - TIns) · α ·L

TPre = 0.5 · (Tmax + Tmin) =Förvärmnings-
temperatur

Tmax = Max. projekteringstemperatur
TIns = Montagetemperatur
α = Stålets expansionkoefficient

Längden L är avståndet från sandfixeringen 
till röränden. 

Sandfixering (SF): 
Punkten där schaktet är återfyllt och därmed 
är rören fixerade.

SF

L ∆L

Förvärmnings- 
temperatur och 
axialspänning

Vanligtvis används systemets medeltemperatur när systemet förvärms, vilket resulterar i  
tryck- och dragspänningar i rören när de stabiliserar sig på samma nivå.

När en annan förvärmningstemperatur väljs kan den maximala axialspänningen beräknas enligt 
följande formler:

Dragspänning under avkylning:
σ = (TPre - TMin) · α ·E

Tryckspänning under uppvärmning:
σ = (TMax - TPre) · α ·E

Till den förenklade beräkningen avänds 2.52 för α · E

Det ska säkerställas att axialspänningen inte överstiger den tilltåtna spänningen σall, och  
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt dragspänningen som kommer från avkylningen.

Rören tål hög dragspänning bättre än hög tryckspänning.
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3.3.2.1

Raka rör
3a, exempel på spännningsreduktion genom förvärmning

Förutsättningar 
för exempel 3a

Expansion och 
spänningar

Enligt sida 3.1.1.1 kan en rak rörsektion 
monteras med hög axialspänning utan  
spänningsreduktion. 

Om spänningsnivån p g a stabilitet eller 
önskemål från ledningsägaren ska minskas 
kan rörsektionen förspännas.

TPre = 0.5 · (Tmax - Tmin) = 0.5 · (130 - 10) = 
70°C

En sandfixering upprättas i mitten - 900 m 
från ändarna.

Den förväntade expansionen vid de två 
ändarna, när förspänning sker i ett öppet 
schakt, kommer då att bli: 

DL = (TPre - TIns) · α · L

DL1 = DL2 =  (70 - 10) · 1.2-5 · 900 · 1000 = 
468 mm.

I detta exempel är förspänningstemperaturen 
satt i mitten, mellan montage- och  
maxtemperaturen.

Axialspänningen kommer att bli: 
σMax = (TMax - TPre) · 2.52

σMax = (130 - 70) · 2.52 = 151 MPa 

Som tryckpänning vid Tmax och som drag-
spänning vid Tmin.

Rak rörsektion: 1800 m

Dimension: ø 139.7 mm, serie 2

Jordtäcke: H = 0.8 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 130°C

Montagetemperatur: Tins = 10°C

1800m

SF

468468
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3.3.2.2

Raka rör
3b, exempel på spännningsreduktion genom förvärmning

Förutsättningar 
för exempel 3b

Expansion och 
spänningar

Normalt sätts förspänningstemperaturen som 
ett genomsnitt av min. och max  
projekteringstemperatur.

Om en annan temperatur väljs, kan det vara 
praktiskt att använda systemets returvatten.

I detta exemplet är förspännings- 
temperaturen 55°C.

Rören är delat i två delar på vardera 1250 m.

En sandfixering etableras 700 m från ena 
änden av de 1250 m.

Den förväntade expansionen för de två 
ändarna vid värmeförspänning i öppet schakt 
kommer då att bli:

DL = (TPre - TIns) · α · L

DL1 = (55 - 0) · 1.2-5 · 700 · 1000 = 462 mm

DL2 =  (55 - 0) · 1.2-5 · 1250 · 1000 =  
825 mm

Spänningen vid max. projekterings- 
temperatur, Tmax = 130°C:

σMax = (TMax - TPre) · 2.52

σMax = (130 - 55) · 2.52 = 189 MPa som  
tryckspänning.

Spänningen vid min. projekterings- 
temperatur, Tmin = 10°C:

(TPre - TMin) · 2.52

σMin= (55 - 10) · 2.52 = 113 MPa som drag-
spänning.

Rak rörsektion: 1800 m

Dimension: ø 457 mm, serie 2

Jordtäcke: H = 0.8 m

Max. projekteringstemperatur: Tmax = 130°C

Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 

Montagetemperatur: Tins = 0°C

2500m

SF

825462
700m 1250m
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3.4.1.1

Raka rör
Spänningsreduktion med E-Compar

Definition Att avlasta rör med E-Comp är statiskt en kombination där temperaturvariationerna omvandlas 
till drag- och tryckspänningar i stålmediaröret och där E-Compar monteras för att ta upp en 
del av den första rörelsen.

Systemet kan kontinuerligt återfyllas under byggnationen, förutom där E-Compar monteras för 
att ta upp en del av den första rörelsen. Här måste en hål stå öppet tills dess att förspännin-
gen utförts. Om detta inte är möjligt måste en tillfällig skarvning utföras och schaktet kan  
temporärt återfyllas. 

E-Comp E-Compen är en komponent, gjord för att ta 
upp rörelser som uppstår som ett resultat av 
temperaturvariationen mellan montage- och 
förspänningstemperaturen. Efter att rörelsen 
har tagits upp svetsas E-Compen in och  
fungerar då som ett rakt rör.

T ins

σall

T min.

T max.

½LE  LallLE

LB
Spännings-
diagram

Diagrammet visar en typisk spänningskurva 
för ett system som är spänningsreducerat 
med E-Compar.

Den streckade linjen visar spänningsnivån 
när förspänningstemperaturen har uppnåtts. 
Därefter svetsas E-Comparna och alla  
temperaturvariationer kommer nu att tas 
upp som förändringar i spänningsnivån i det 
område som betjänas av E-Compar.

LE Avstånd mellan E-Compar 
LB Avstånd mellan E-Comp och böjar

∆L

∆L

∆L

∆L
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3.4.1.2

Raka rör
Spänningsreduktion med E-Compar

System- 
användningen

Friktionslängden Lall sätts från böjen.

Sedan placeras det antal E-Compar som 
behövs ut i sektionen mellan  
friktionslängderna.

Vilket antal som behövs bestäms av vilken 
spänningsnivå som väljs, jordtäcke och  
systemets temperaturförutsättningar.

För att minska friktionen, kan Pe-folie  
monteras runt rören i sektionen som betjänas 
av E-Comparna. 

Detta ökar avståndet mellan E-Comparna då 
friktionen minskar med 30%.

E-systemet kräver inte fixeringar, eftersom 
friktionskraften kommer att vara så stark att 
rörelsen tas upp av E-Comparna under  
förspänningen.

Fixeringar används bara för att skydda  
byggnader eller komponenter mot stora 
rörelser.

LELall Lall Lall

LE LallLall

½LE

Lall

Lall

Lall

LE½LE

Spänningsnivå Den tillåtna spänningsnivån kan väljas fritt så länge den befinner sig inom gränskurvan för lokal 
stabilitet, se avsnitt 1.10.1.

Följande tabeller innefattar E-Compar för en max. axialspänningsnivå på 190 MPa vid en max. 
temperatur på 130°C.

Den temperatur som krävs under förspänning är 85°C, och avståndet baseras på PE-folie 
som monteras runt rören vid E-Comparna. 

Händelseförlopp  - E-Compen ställs in till den resterande beräknade rörelsen som den ska ta upp.
 -  E-Compen svetsas mellan två raka rörlängder (min. 6 m) utan riktningsändringar.
 -  PE-folie sätts runt rören i den sektion som betjänas av E-Compen. 
(Endast om det är en förutsättning för beräkningen)

 - Schaktet kan återfyllas överallt utom där E-Comparna finns.
 -  När byggnationen är klar och innan systemet värms upp tas E-Compens fixering bort.
 -  När E-Compen har stängts, svetsas den och provtrycks innan en skarv monteras över den.

För en mer detaljerad beskrivning av förloppet, se "Hantering & Montage", avsnitt 3.
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3.4.1.3

Raka rör
Tabeller, spänningsreduktion med E-Compar

Förutsättningar 
för tabeller

Tillåten axialspänningsnivå σall 190 MPa

Jordens friktionsvinkel j 32.5 °

Jordens gravitation g 19 kN/m3

Friktionskoefficient, PE-mantel/ jord m 0.40

Friktionskoefficient, PE-mantel med folie/jord m 0.28

Tmax  130 °C

TPre: (nödvändig temperatur)  85 °C

TIns:  10 °C

Serie 1
d DC

Avstånd E-Comp L190

H = 0.60 m H = 0.80 m H = 1.00 m H = 1.50 m 

mm mm LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m

26.9 90 45 62 34 47 28 37 19 25

33.7 90 58 79 44 59 35 48 24 32

42.4 110 60 82 46 62 37 50 25 34

48.3 110 69 94 52 71 42 57 28 38

60.3 125 84 114 64 87 52 70 35 47

76.1 140 95 129 73 98 59 79 40 54

88.9 160 107 145 81 111 66 89 45 60

114.3 200 122 165 93 127 76 103 51 70

139.7 225 132 178 101 137 82 111 56 76

168.3 250 156 212 121 164 98 133 67 91

219.1 315 177 240 137 187 112 152 77 105

273 400 187 254 147 199 120 163 83 113

323.9 450 216 293 170 230 140 190 97 132

355.6 500 210 285 166 225 137 186 95 130

406.4 520 254 344 201 273 167 226 117 158

457 560 260 352 207 281 172 233 121 164

508 630 251 341 201 273 168 227 118 161

610 780 262 355 211 287 177 241 127 172
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3.4.1.4

Raka rör
Tabeller, spänningsreduktion med E-Compar

Serie 2
d DC

Avstånd E-Comp L190

H = 0.60 m H = 0.80 m H = 1.00 m H = 1.50 m 

mm mm LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m

26.9 110 37  50  28  38  23  31  15  21  

33.7 110 47  64  36  49  29  39  19  26  

42.4 125 53  72  40  54  32  44  22  30  

48.3 125 61  82  46  62  37  50  25  34  

60.3 140 75  102  57  78  46  63  31  42  

76.1 160 83  113  63  86  51  69  35  47  

88.9 200 85  115  65  88  53  71  36  48  

114.3 225 108  147  83  112  67  91  46  62  

139.7 250 118  160  91  123  74  100  50  68  

168.3 280 139  189  107  146  87  119  60  81  

219.1 355 156  212  122  165  99  135  68  93  

273 450 166  225  130  176  107  145  74  100  

323.9 500 194  263  152  207  126  170  87  118  

355.6 520 202  274  159  216  132  179  92  125  

406.4 560 235  319  187  253  155  210  108  147  

457 630 230  312  183  249  152  207  107  146  

508 710 222  301  178  241  148  201  105  142  

610 800 255  346  206  280  173  235  123  167  

Serie 3
d DC

Avstånd E-Comp L190

H = 0.60 m H = 0.80 m H = 1.00 m H = 1.50 m 

mm mm LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m LE, m LB, m

26.9 125 32   44   25   33   20   27   13   18   

33.7 125 41   56   31   43   25   34   17   23   

42.4 140 47   64   36   48   29   39   19   26   

48.3 140 54   73   41   56   33   45   22   30   

60.3 160 66   89   50   68   40   55   27   37   

76.1 180 74   100   56   76   45   62   31   42   

88.9 200 85   115   65   88   53   71   36   48   

114.3 250 97   131   74   101   60   82   41   56   

139.7 280 105   142   81   110   66   89   45   61   

168.3 315 123   167   95   129   78   105   53   72   

219.1 400 138   187   107   146   88   119   61   82   

273 500 148   201   116   158   96   130   66   90   

323.9 520 186   252   146   198   121   164   84   114   

355.6 560 187   253   148   200   122   165   85   115   

406.4 630 208   282   165   224   137   186   96   130   

457 780 183   248   146   199   122   166   86   117   

508 780 201   272   161   218   134   182   95   129   

610 900 225   305   182   247   153   208   109   148   
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Förvärmings- 
temperaturer

Det ska kontrolleras om temperaturen som krävs för att stänga kompensatorerna kan uppnås 
eller ej.

Det är viktigt att den beräknade förspänningstemperaturen kan uppnås under förvärmningen. 
Om inte måste avståndet mellan E-Comparna minskas. 

För mer information kontakta LOGSTOR.

TPre = TIns +   
σall
α · E

      = TIns +   
σall

2.52

Förinställning E-Comparna pressas samman till rätt förinställning som motsvarar det beräknade gapet DL, 
inbyggd för att ta upp expansionen från förspänningen.

Observera att förinställningarna endast kan göras när den faktiska montagetemperaturen är 
känd.

Förinställningsvärdena för E-Comparna ska beräknas enligt följande formler för rörelser som  
kommer från båda sidorna.

Om avståndet varierar ska de beräknas för båda sidorna.

Om de är samma, multiplicera med 2 som visat nedan:

Formeln för en E-Comp i närheten av en böj:

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 

3.4.1.5

Raka rör
Spänningsreduktion med E-Compar

Avstånd vid 
andra spännings- 
nivåer

För att beräkna avståndet LE vid andra  
spänningsnivåer är följande formel tillämpbar:

LB = Avstånd mellan E-Comp och böj
LE = Avstånd mellan E-Compar
σall = Tillåten axialspänningsnivå
(α · E)  är satt till 2.52  
Tmax = Max. projekteringstemperatur 
Tmin = Min. projekteringstemperatur 
TPre = Förspänningstemperatur
TIns = Montagetemperatur

Följande kan hittas på sidorna 3.2.2.1 och 
3.2.2.2.

As =mediarörets tvärsnittsområde
F = Friktionskraften vid det aktuella  
jordtäcket.

Om folie används ska F reduceras med 30%.

T ins

σall

T min.

T max.

T pre

½LE  LallLE

LB

LE = 2 ·     
(2 ·σall - α · E · (Tmax - Tmin)) · As

F
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3.4.2.1

Raka rör
4a, exempel på spänningsreduktion med E-Compar

Förutsättningar 
för exempel 4a

Det här exemplet visar hur avstånd och  
förinställning av E-Compen utförs, när 
det verkliga temperatursetet uppfyller 
förutsättningarna i tabellen på sidorna 3.4.1.3 
och 4 så att de kan användas.

Rak rörsektion : 1225 m
Dimension: ø139.7 mm serie 2
Jordtäcke: H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur: Tmax = 130°C
Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 
Montagetemperatur: TIns = 10°C 
PE- folie för att minska friktionen.

Enligt avsnitt 3.1 kan den raka rörsektionen 
monteras med hög axialspänning utan någon 
spänningsreduktion.

Om axialspänningsnivån önskas minskas  
från 190 MPa, med hänsyn till stabilitetsskäl 
eller önskemål från ledningsägaren, finnes 
följande: 

Värden från tabell på sida 3.4.1.4:
σall = 190 MPa
LE = 91 m 
LB = 123 m 

Värden från tabell på sida 3.2.2.2
L190 = 78 m
As = 1539 mm2

F = 3.76 kN/m

1225m

Sektions- 
beräkning

1225m
1069m

11xLE=11x89m
=979mLB=123m LB=123m

L190=78m L190=78m
Antal sektioner =     

L - (2 · L190)
LE

1225 - (2 · 78) 
91

 =      ≈ 12

Avståndet från böjen till första E-Compen:

LB = ½ · LE + L190.

Det innebär att 2 · ½LE används vid böjar, så 
att det verkliga antalet sektioner är 12-1 =  
11 st.

Om avståndet mellan de 12 E-Comparna 
används fullt ut, är följande vad som blir över 
för LB:

LB = 0.5 · (1225 – ((12-1) · 89)) = 123 m.

I det här fallet motsvarar det tabellvärdet för 
LB, men det kan även vara kortare, om den 
totala längden inte uppnås.

Antal sektioner =     
L - (2 · L190)

LE

1225 - (2 · 78) 
91

 =      ≈ 12
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3.4.2.2

Raka rör
4a, exempel på spänningsreduktion med E-Compar

Förvärmnings- 
temperatur

Förspänningstemperaturen som krävs beräknas enligt följande:

TPre = TIns +   
σall

2.52
      = 10 +   190

2.52
      = 85°C   

Förinställning De förinställda avstånden DL beräknas enligt 
följande:

PE-folien monteras mellan E-Comparna så 
att F reduceras med 30 %.

PE-folien monteras som visat i illustrerade 
sektionerna. 

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

E1 E2-E11 E12

78m 78mFoliea 1069m

∆LE1 ∆LE2-E11 ∆LE12

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 · 89000) - 
3.76 · 0.7 · (0.5 · 89000)2

2 · 210000 · 1539
) = 64 mm     

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 

∆LB =     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 - 123000) - 3.76 · 0.7 · (0.5 · 123000)2

2 · 2100000 · 1539
+ 0.5 · 64 = 72 mm
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3.4.2.3

Raka rör
4b, exempel på spänningsreduktion med E-Compar

Förutsättningar 
för exempel 4b

Det här exemplet visar hur avstånd och  
förinställning av E-Compen görs då det 
faktiska temperatursetet skiljer sig från 
förutsättningarna i tabell 3.4.1.1 så att allt 
måste beräknas manuellt. 

Rak rörsektion: 2500 m
Dimension: ø 457 mm serie 1
Jordtäcke: H = 1.0 m
Max. projekteringstemperatur: Tmax = 100°C
Min. projekteringstemperatur: Tmin = 10°C 
Montagetemperatur: TIns = 0°C 
PE-folie för att minska friktionen.

Enligt sektion 3.1 kan den raka rörsektionen 
monteras med hög axialspänning utan  
spänningsreduktion.

Om axialspänningsnivån önskas minskas  
från 190 MPa, med hänsyn till stabilitetsskäl 
eller önskemål från ledningsägaren, kan 
rörsektionen förspännas med E-Compar.

Värden från tabell på sida 3.2.1.1
L190 = 147 m
As = 8920 mm2

F = 11.51 kN/m

2500m

Beräkning av LE Avståndet LE beräknas för de faktiska  
temperatur- och spänningsnivåerna.

PE-folien monteras mellan E-Comparna så 
att F reduceras med 30 %.

2500m
2206m

L190=147m L190=147m

LE = 2 ·     
(2 ·σall - α · E · (Tmax - Tmin)) · As

F

LE = 2 ·     (2 ·190 - 2.52 · (100 - 0)) · 8920
0.7 · 11.51

= 283 m     



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Projektering · 2012.01

3.4.2.4

Raka rör
4b, exempel på spänningsreduktion med E-Compar

Sektions- 
beräkning

Avståndet från böjen till den första 
E-Compen:

LB = ½ · LE + L190.

Från varje ände dras L190 av, vilket innebär:

Avstånd mellan E-Compar:

7xLE=7x276m
=1932m

L190=147m L190=147m

½LE½LE

Antal sektioner =     
L - (2 · L190)

LE

2500 - (2 · 147) 
283

 =      ≈ 8

LE =   
L - (2 · L190) 

Antal LE
      

LE =   2500 - (2 · 147)
8  = 276 m   

Förspännings- 
temperatur

Förspänningstemperaturen som krävs beräknas enligt följande:

TPre = TIns +   
σall

2.52
      = 0 +   190

2.52
      = 75°C   

Förinställning Förspänningsavstånden DL beräknas enligt 
följande:

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

9xLE=9x228m
=2052mLB=224m LB=224m

2500m

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (85 - 10) · (0.5 · 89000) - 
3.76 · 0.7 · (0.5 · 89000)2

2 · 210000 · 1539
) = 64 mm     
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Då maxlängden som en E-Comp kan ta upp 
är 150 mm (se Produktkatalogen avsnitt 
2.1.), måste avståndet LE minskas. Det  
innebär att extra E-Compar ska användas.

Antal sektioner: 9 st –  testa med 2 till!

Avstånd mellan E-Compar:

LB = ½ · (2500 – (10-1) · 228) = 224 m

Med reviderat avstånd är förinställningen:

3.4.2.5

Raka rör
4b, exempel på spänningsreduktion med E-Compar

Förinställning,
forts

LE =   2500 - 2 · 147
10

       = 228 m   

∆LE = 2 ·     (0.000012 · (75 - 0) · (0.5 · 226000) - 11.51 · 0.7 · (0.5 · 226000)2

2 · 210000 · 8920
)= 150 mm     

∆LB =     0.000012 · (75 - 0) · (0.5 · 226000) - 11.51 · 0.7 · (0.5 · 226000)2

2 · 210000 · 8920
+ 0.5 · 150 = 150 mm

Hantering & Montage 3.0Hänvisning

E1 E2 E10

L190=147m
Folie 2206m

∆LE1=150mm
∆LE2=150mm

∆LE9=150mm
E9

∆LE10=150mm

L190=147m

∆LE = 2 ·     (α · (TPre - TIns) · ½LE - 
F · ½L2

E
2 · E · As

)

∆LB =     α · (TPre - TIns) · ½LB - 
F · ½L2

B
2 · E · As

+ ½ · ∆LE 
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4.1.1

Riktningsändringar

Innehåll

Översikt

Det här avsnittet ger riktlinjer för projektering av riktningsändringar i preisolerade rörsystem. 
Det ger riktlinjer om vilken typ av riktiningsändring som ska väljas i syfte att få ett tekniskt och 
ekonomiskt optimerat system.

Riktningsändringar måste utföras på ett sådant sätt att varken PUR-isoleringen eller mediar-
öret utsätts för överbelastning enligt EN13941. Om projekteringsriktlinjerna nedan efterföljs, 
kommer den maximala belastningen vara i nivå med kraven i EN 13941. Temperaturvariationer 
i mediat resulterar i en expansion eller sammantryckning i de preisolerade rören. Detta kan 
leda till utmattning av stålrören eller deformation av PUR-skummet med risken för ofördelaktig 
uppvärming av PEHD-manteln.

Det här avsnittet innehåller formler och tabeller som gör projekteringen enklare. Vissa av form-
lerna är integrerade i tabeller, som med de angivna förutsättningarna kan användas istället för 
formlerna, så projekteringen med riktiningsändringar blir enklare.

4.1.2 Elastisk båge
4.1.3 Prefabricerade bågrör
4.1.10 Girning
4.1.12 80-90° böjar med skumkuddar
4.1.24 5-80° böjar med skumkuddar

Introduktion
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4.1.2

Riktningsändringar
Elastisk båge

Generellt

R

Med LOGSTORs stålrörssystem kan mindre 
riktningsändringar göras genom att rörens 
elasticitet utnyttjas.

Statiskt ses en elastisk båge som ett rakt rör. 
Det innebär att en elastisk båge inte  
resulterar i spänningskoncentrationer som  
exempelvis små vinkelavvikelser som  
uppstår när mediarörets ändar giras. Därför 
är elastiska bågar att rekommendera där det 
är möjligt.

Rören svetsas samman i en rak sektion och 
monteras i ett böjt schakt genom att rören 
dras i en mjuk kurva. Kurvans form säkras 
genom att rören böjs elastiskt kring  
exempelvis sandsäckar.

Användning Elastiska bågar kan användas istället för små 
traditionella böjar eller små girade böjar. 

Min böjradie är R = 500 · d, där d är utsidans 
diameter. Av tabellen framgår minsta  
böjradien och motsvarande vinkelavböjning 
mätt på respektive 12 och 16 meters längder.

Minsta böjningsradie gäller alla isolerings-
serier.

Den minsta angivna böjningsradien motsvarar 
en böjningsspänning på 210 MPa i  
mediaröret.

Elastiska bågar kan användas för horisontella 
och vertikala riktningsändringar, förutsatt att 
rörets globala stabilitet är säkrad.

Till exempel ska det i vertikala  
riktningsändringar säkras för att jordtäcket 
och jordtrycket är tillräckligt för att att säkra 
rörets stabilitet.

Beräkning av vinkelrörelse och båghöjd, se 
Hantering & Montage, kapitel 2.2.1.

Kontakta LOGSTOR för ytterligare support.

d
Min.  

tillåtna  
radie

Vinkel för 
12 m 

Vinkel för 
16 m 

mm m ° ° 

26.9 13.5 51 -

33.7 16.9 41 -

42.4 21.2 32 -

48.3 24.2 28 -

60.3 30.2 23 -

76.1 38.1 18 -

88.9 44.5 15 -

114.3 57.2 12 16

139.7 69.9 9.8 13

168.3 84.2 8.2 11

219.1 110 6.3 8.4

273.0 137 5.0 6.7

323.9 162 4.2 5.7

355.6 178 3.9 5.2

406.4 203 3.4 4.5

457.0 229 3.0 4.0

508.0 254 2.7 3.6

610.0 305 2.3 3.0
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4.1.3

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

Generellt

12/16 m

Bågrör används med fördel då den önskade 
radien är mindre än vad rördimensionens 
tillåtna elastiska radie är.

Användning

B B
B

B

1 2
3

4

Bågrör används istället för traditionella böjar.

Särskilt fördelaktigt är det att använda bågrör 
som ersättning för andra vinklar än 90°. På 
grund av den större radien blir  
rörelser och spänningar betydligt mindre än 
i böjar. Bågrören kan nästan användas utan 
begränsningar i axiella spänningar och vin-
klar.

Möjliga lösningar 
med bågrör v v v

B1
B2

 -  Istället för girade böjar.

B2

B3

B1

 - För riktningsändringar.
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4.1.4

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

Möjliga lösnin-
gar med bågrör, 
fortsättning

B2

B1

 -  The distance is optional when using curved 
pipes. Bågrör kan med fördel användas 
istället för Z-böjar.  
När Z-böjar används finns det  
begränsningar för hur kort avståndet  
mellan de parallella rörsträckningarna kan 
vara. Vid användning av bågrör är avstån-
det valfritt.

B1
B2 B3

 - För att passera hinder

B1 B2

 -  För etablering av nivåändringar. Dock ska 
det säkras så att den erforderliga  
stabiliteten finns. Annars finns risken att 
rörledningen kommer upp till ytan.
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4.1.5

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

Beteckningar av 
prefabricerade 
bågrör

L

L

V

R
V

R

V
s

p

p

p

p
1

1Ett fabrikstillverkat bågrör levereras med en 
rak rördel i båda ändarna (L1). Dessa ändar 
har i varje dimension alltid samma längd. L1 
framgår av tabellerna på följande sida.

På grund av den raka rördelen är den  
faktiska böjradien mindre än  
projekteringsradien.

Ett bågrör definieras enligt följande  
beteckningar:

Vp: Projekterings/böjvinkel
Rp: Projekteringsradie
Rs:  Segmentradie (den böjda delens radie)
L1: Den raka rödelens längd
Tol:  Vinkelns tolerans+/-  

(se Produktkatalogen, sida 2.3.7).

Beställning av 
bågrör

När bågrör beställs ska vinkel och längden på bågröret anges (12 eller 16 m).

Om övervakning byggs in i systemet är det viktigt om bågröret bockas till vänster eller höger, 
med hänsyn till larmtrådarna. Se Produktkatalogen sida 2.3.8.

Detta ska också anges vid beställning.

Max. vinklar och 
axiella  
spänningar

Vilken maxvinkel som ett bågrör kan levereras i kan utläsas i tabellen på nästa sida. I tabellen 
finns även spänningsnivån för den maximala vinkeln. Värdena gäller för horisontella riktning-
sändringar och för alla isoleringsserier med ett jordtäcke på 0.6-1.5 m.

Vp.max:  Max. projekteringvinkel som varje dimension kan böjas i.  
Rp.min:  Min. projekteringsradie motsvarande till max. projekteringsvinkel.
L1:  Längden på den raka rörstycket i ändarna av bågröret.
smax:  Max. axialspänning vid max. vinkel. Vid högre axialspänning minskar den   
  maxiamala vinkeln - se sida 4.1.7.
Jordtryck:  Den omkringliggande jorden ska säkra rörets globala stabilitet. Tabellvärdena 

anger det passiva jordtrycket som ska finnas för att jorden ska ge tillräckligt 
mothåll.

Den övre gränsen för spänningsnivån, smax, säkrar att:
 -  det finns tillräckligt mothåll i jorden för att säkra rörsystemets stabilitet. 
(OBS: grundvattennivån får inte gå över rören).

 - att PUR-isoleingen inte överbelastas.

R    p = 180 · Lb    
π · Vp    

Rp vid andra  
vinklar

För mndre värden på Vp , kan Rp beräknas enligt följande:

där
Lb: Bågrörets längd (12 eller 16 m).
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4.1.6

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

12 m bågrör

För mer information, se Produktkatalogen, s. 2.3.8.

16 m bågrör

För mer information, se Produktkatalogen, s. 2.3.8

d x t Vp. max Rp. min L1 smax Jordtryck

mm ° m m MPa MPa 

76.1 x 2.9 25 27.5 0.6 334 0.068

88.9 x 3.2 33 20.8 0.6 270 0.083

114.3 x 3.6 38 18.1 0.56 207 0.086

139.7 x 3.6 43 16.0 0.63 175 0.093

168.3 x 4.0 45 15.3 0.67 148 0.101

219.1 x 5.0 41 16.8 0.89 135 0.104

273.0 x 5.0 36 19.1 1.02 134 0.102

323.9 x 5.6 29 23.7 1.21 139 0.108

355.6 x 5.6 25 27.0 1.16 157 0.107

406.4 x 6.3 18 38.2 1.47 165 0.117

457.0 x 6.3 8 85.9 1.48 270 0.122

508.0 x 6.3 3 229.2 1.38 244 0.109

d x t Vp. max Rp. min L1 smax Jordtryck

mm ° m m MPa MPa 

114.3 x 3.6 13 70.5 2.49 334 0.061

139.7 x 3.6 16 57.3 2.47 334 0.078

168.3 x 4.0 19 48.3 2.45 334 0.101

219.1 x 5.0 19 48.3 2.42 334 0.104

273.0 x 5.0 17 53.9 2.38 334 0.102

323.9 x 5.6 17 53.9 2.36 290 0.108

355.6 x 5.6 18 50.9 2.35 262 0.107

406.4 x 6.3 17 53.9 2.34 250 0.117

457.0 x 6.3 10 91.7 2.38 270 0.109

508.0 x 6.3 4 229.2 2.29 244 0.097

610.0 x 7.1 1.3 705.2 2.26 230 0.078
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4.1.7

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

Max.  
projekterings-
vinkel vid olika 
spänningsnivåer

Projekteringvinkeln Vp ska reduceras, om den faktiska spänningsnivån s är högre än det  
angivna värdet i tabellen på föregående sida.

Den reducerade vinkeln Vp beräknas enligt: 

där smax finns i tabellen på föregående sida och s är den faktiska spänningsnivån på platsen 
där bågröret ska monteras.

V    p =  ·     σ   V    pmax
σ   max

smax ≤ 190MPa För system där axialspänningen inte överstiger 190 MPa, kan bågrör med projekteringsvinklar/
radier som anges i nedanstående tabell användas. 

Tabellen gäller för bågrör i alla isoleringsserier mned ett jordtäcke på 0.6-1.5 m, där  
grundvattnetnivån är under rören. 

Om den faktiska spänningsnivån är < 190 MPa där bågröret ska monteras, kan en större  
vinkeln än vad som anges i tabellen användas.

Vinkeln kan beräknas genom ovanstående formel. 

OBS!  Vinkeln får inte överskrida de på sida 4.1.6. angivna värdena för respektive 12 och 16 m 
bågrör

d x t
mm

12 m bågrör 16 m bågrör

Vp max
Rp min

m

Vp max
°

Rp min
m

76.1 x 2.9 25 27.5 - -

88.9 x 3.2 33 22.2 - -

114.3 x 3.6 38 18.1 13 70.5

139.7 x 3.6 39 17.3 16 57.3

168.3 x 4.0 35 19.6 19 48.3

219.1 x 5.0 29 23.5 19 48.3

273.0 x 5.0 25 27.1 17 53.9

323.9 x 5.6 21 32.4 17 53.9

355.6 x 5.6 20 34.4 18 50.9

406.4 x 6.3 15 45.8 17 53.9

457.0 x 6.3 8 85.9 10 91.7

508.0 x 6.3 3 229.2 4 229.2

610.0 x 7.1 - - 1.3 705.2
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4.1.8

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör

Märkning bågrör

tp

tp

A

A

Sp

För att säkra att rörsystemets schakt  
projekteras korrekt kan skärningspunkterna 
för bågrörets tangens markeras på såväl  
systemritningen som på marken. 

I praktiken innebär detta att mantelskarvarna 
placeras vid punkt tp i systemritningen.

Avståndet A från tangensernas  
skärningspunkt sp till tangenspunkt tp 
markeras för att skarvarna ska placeras  
korrekt.

Avståndet A beräknas enligt följande formel:

där 
Rp: Projekteringsradie 
Vp: Projekterings-/böjvinkel

Fram-och returrör bockas vanligen i samma 
vinkel, då avvikelserna för mindre dimension-
er i praktiken saknar betydelse för montaget.

R    p=
2    
Vp    A    · tan    ( (

F
tp

F
2

Vid större dimensioner och vinklar kan det 
vara lämpligt att markera de förskjutna 
ändarna på fram- och returröret så att  
rörbågarna har samma avstånd till varandra 
genom böjen.

Förskjutningsmåttet (F) bestämms som:

där 
D: Mantelrörsdiameter 
A: Avstånd mellan mantelrören 
Vp: Projekterings/böjvinkel

F    = (D + A) · Vp    
115    
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4.1.9

Riktningsändringar
Prefabricerade bågrör - exempel

Förutsättningar

V

p

= 66° Sp

L  = 24 m

R  = 20,8 m

p

b

Dimension ø168.3/280 (serie 2)
Jordtäcke: H = 0.8 m
Axiell spänningsnivå: s =185 MPa
Projekteringsvinkel:  Vp = 66°
Rörlängd:  Lb = 24 m

Ur tabellen på 4.1.6 framgår följande värden för ø168.3 mm bågrör:
 - Vp.max = 45° (Max. böjvinkel)
	- smax = 148 MPa (Tillåten spänningsnivå).

Då projekteringsvinkeln Vp (66°) är större än den tillåtna vinkeln Vp. max (45°), 2 x 12 m ska 
bågrör med en vinkel på respektive 33° användas.

Max. tillåten spänningsnivå med en vinkel på 33° bestäms av:

 
Då axialspänningsnivån är 185 MPa, kan 2 st bågrör på 33° användas.

Projekteringsradien är:

När 2 st bågrör beställs, anges längd och vinkel

Om rörsystemet innefattar övervakning ska det anges om röret ska bockas åt höger eller  
vänster, p g a larmtrådarnas placering, se Produktkatalogen sida 2.3.8.

A-måttet beräknas (används i systemritningen och på plats):

V    p = · V    p, max
σ    max
σ    

σ  = · σ    maxV    p, max V    p

= 202 MPa    148    
33    =σ  · 45    

R    p = 180 ·     
π · Vp    

R    p = 180 · 12    
π · 33    

= 20,8 m

L    b

A     = 13,5 m    66    
2    =20,8     · tan( (
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4.1.10

Riktningsändringar
Girning

Generellt Girning kan användas för mindre riktningsändringar. Det ska dock användas minimalt då 
spänningskoncentrationer kommer att uppstå i det girade området, och det ökar risken för 
svagheter i området

LOGSTOR rekommenderar därför att mindre riktningsändringar utförs, så långt det är möjligt, 
med elastiska bågar eller bågrör.

Möjlig 
användning

vmax.
2
v

2
v+

Girning i serie ska undvikas. 

När girning projekteras i rörsystem finns två 
scenarion att göra skillnad mellan:

1.  Raka rörsektioner med en max.  
temperatur på 130°C (DT = max. 120°C), 
kompenserat till en axiell spänningsnivå på 
max. 190 MPa.

2.  .Raka rörsektioner med en max.  
temperatur på 80°C (smax = 176 MPa).

För de två scenarierna ska de följande angi-
vna max. vinklarna i relation till axiell spän-
ningsnivå följas.

Girning vid 
 Tmax = 130°C, 
smax = 190 MPa

d
Max. axiell  

spänningsnivå

Vmax  
Tillåten 
girning

mm MPa °

* DN 20 - 50 190 2

DN 65 - 100 190 2

DN 125 - 150 190 2.5

DN 200 - 300 190 3

DN 350 - 400 190 3.5

DN 450 - 600 190 4

Följande max. vinklar kan användas för alla 
isoleringsserier, under följande  
förutsättningar:

 - Max. temperatur: 130°C

 -  Max. spänningsnivåer i rörledningen: 190 
MPa

 - Jordtäcke: 0.6 m – 1.5 m 

Vid lägre axiella spänningar kan större girn-
ingsvinklar vara tillåtna - kontakta LOGSTOR 
för support. * Gäller för max. 1 m jordtäcke

Girning vid  
Tmax = 80°C d

Max. axiell  
spänningsnivå

Vmax 
Tillåten 
girning

mm MPa °

DN 20 - 50 176 3.0

DN 65 - 200 176 4.0

DN 250 - 600 176 5.0

Följande max. vinklar kan användas i  
systemet under följande förutsättningar:

 - Max. temperatur: 80°C

 -  Max. spänningsnivåer i rörledningen: 176 
MPa

 - Jordtäcke: 0.6 m – 1.5 m 

* Gäller för max. 1 m jordtäcke
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4.1.11

Riktningsändringar
Girning

Förutsättningar 
för girning

Det är viktigt att grundlig komprimering sker runt girningen. Det minimerar sidorörelser, som 
kan resultera i utmattningspänningar i girningen. 

OBS! Skumkuddar får inte användas runt girningar!

LOGSTOR raka mantelskarvar kan användas vid girning med nedanstående vinklar, förutsatt 
att ovanstående följs:

°v
Max. girning vid mantelskarvar

BXJoint SXJoint BS-/B2SJoint EWJoint BandJoint

0 ø 90-630 mm ø 90-450 mm ø 90-1000 mm ø 90-1400 mm ø 90-1400 mm

1 ø 90-630 mm ø 90-450 mm ø 90-1000 mm ø 90-1400 mm ø 90-1400 mm

2 ø 90-630 mm ø 90-450 mm ø 90-1000 mm ø 90-1400 mm ø 90-1400 mm

3 ø 90-630 mm ø 90-450 mm ø 225-1000 mm ø 225-1000 mm ø 90-710 mm

4 ø 90-630 mm ø 90-450 mm - ø 225-500 mm ø 90-500 mm

5 ø 90-630 mm ø 90-450 mm - - -

Mediarör i stål ska kontrolleras statiskt. 
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4.1.12

Riktningsändringar
80-90° böjar med skumkuddar

Generell Axiell expansion i raka rörsektioner orsakar 
sidorörelser i böjar. 

För att säkra att böjen och PUR-skummet 
inte exponeras för större krafter än de kan 
motstå ska belastningen från jordtrycket  
minskas.

Detta kan göras genom att expansionen tas 
upp i skumkuddar, se nedan.

Beskrivning av skumkuddar, se avsnitt 10.

L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆L

Utmattnings/ 
lastcycle

Baserat på den faktiska temperaturen och montageförhållanden kan böjens rörelser beräknas. 
Alla böjar är säkrade mot utmattning enligt EN13941 med de angivna min.  
temperaturvariationerna, beskrivna i avsnitt 1.5.

Alla böjar i den här manualen är likaledes beräknade med säkerhetsfaktorer för respektive  
projektklass B eller C.

Expansions- 
zonens längd

För att fastställa expansionzonens längd är det nödvändigt att beräkna den axiella  
expansionen i rörsystemet.

Detaljerade formler finns beskrivna i avsnitt 1.8.2.

Den faktiska 
expansionen DL1

För sektionen L1 beräknas den faktiska 
expansionen DL1.

Härefter kan längden F, som är nödvändig för 
att ta upp expansionen från L1, återfinnas  i 
följande kurvor

F =  längden från böjen som ska skyddas 
med skumkuddar för att förhindra att 
jordtrycket resulterar i allt för höga  
spänningar i PUR-skummet.

När den axiella expansionen beräknas, ska 
både jordtäcke och isoleringsserier tas i 
beaktande

På diagrammets vågräta axel kan det  
faktiska DL finnas. 

Detta mått förskjuts vertikalt upp till kurvan 
där den faktiska dimensionen och F-längden 
utläses från den lodräta axeln.

Kurvan gäller för alla isoleringsserier.

L1

∆L1 

F 

∆L
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4.1.13

Riktningsändringar
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4.1.14

Riktningsändringar
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80-90° böjar med skumkuddar

Expansionszon,
F- längd
ø 355 – ø 610.0
Serie 1, 2 och 3 

Skumkuddar För att avgöra hur många skumkuddar 
och vilken tjocklek som krävs för att ta upp 
expansionen i en böj, ska böjens  
resulterande expansion DLR beräknas.

Skumkuddar får max. komprimeras 70% så 
skumkuddstjockleken som krävs beräknas 
enligt:

Skumkuddarna levereras i tjocklekar om 40 
mm. Tjockleken kan därför vara 40 mm, 
80 mm eller 120 mm, se även avsnitt 10.1, 
Expansionsupptagning.

L1

∆L1 

L2

∆L2 

∆LR

∆LR = ∆L1
2 + ∆L2

2

tskumkudde
∆LR=0,70
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4.1.15

Riktningsändringar

Skumkuddarnas 
längd

Skumkuddens längd är minst F-längden.

Ifall det finns flera skumkuddslager reduceras 
antalet lager i enlighet med böjens avböjning-
slinje.

I praktiken innebär det att längden på det 
första lagret av skumkuddar alltid minst är 
samma som F-längden

Det andra lagret skumkuddar är minst halva 
F-längden och det tredje lagret är minst en 
fjärdedel av F-längden.

Längden på varje lager avrundas upp till den 
närmaste halva eller hela metern.

L1
¼F
½F

1F

80-90° böjar med skumkuddar

Skumkuddarnas 
placering

Skumkuddar placeras alltid på utsidan av en 
böj för att ta upp expansionen. 

På insidan av böjen kan skumkuddar  
placeras hela längden av F-längden.

Då friktionen förhindrar att böjen fullständigt 
drar tillbaka sig, är det bara nödvändigt att 
montera skumkuddar i ett lager.

I värmeförspända system placeras samma 
antal skumkuddar på in- och utsidan 
av böjen, förutsatt att expansionen har 
beräknats i relation till en förspänningstem-
peratur som är lika med medeltemperaturen.

¼F

½F1F

1F

1F
½F

1F

¼F
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4.1.16

Riktningsändringar

Förutsättning för 
exempel

ø 60.3. serie 2
Jordtäcke, H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 105°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 
L1 = 100 m
L2 = 10 m

Ur tabellen på s. 3.2.2.2 för ø 60.3 serie 2.

F =  2.03 kN/m
As = 523 mm²

100 m

10 m

80-90° böjar med skumkuddar - Exempel

Max. spännings- 
nivå

smax.=  DT· 2.52  [MPa] 
smax.= (105 - 10) · 2.52 = 239 [MPa]

Friktionslängd LF:

L
σ

FF
max=  · As

LF =
 · 239 523
 · 2,03 1000

= 61,6 m

Expansion

LF. används då L1 är kortare än den faktiska 
längden.

Den faktiska längden = 10 mm används som 
L2.

= 35 mm∆L1 

∆LR

= 10 mm∆L2 

= 37 mm

∆L
2

=  · L2
 · L α · ∆T - F

 · As · E

∆L

2

=

 · 616002

 · 61600  · 

 - 2,03
 · 523 · 210000

1 1,2 10-5 ·  (105 - 10)

= 35 mm

∆L

2

=

 · 100002

 · 10000  · 

 - 2,03
 · 523 · 210000

2 1,2 10-5 ·  (105 - 10)

= 10 mm
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4.1.17

Riktningsändringar

F-längd Ur tabellen på sida 4.1.13 utläses: 
- 35 mm ger F= 2.3 m 
- 10 mm ger F = 1.7 m

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 26,9 ø 33,7 ø 42,4 ø 48,3 & ø 60,3 ø 76,1 ø 88,9

= 1,7 mF 

= 2,3 mF 

80-90° böjar med skumkuddar - Exempel

Skumkuddar Radiell expansion i böj:

Skumkuddarnas tjocklek:
- Min. tjocklek

Antal lager på vardera 40 mm:

∆LR = ∆L1
2 + ∆L2

2

∆LR = 352 + 102 = 37 mm

t
∆LR=
0,70

37
=

0,70 53 mm=

t t= 40 = 2 lager=53
40

Skumkuddarnas 
placering

Längden på skumkuddarna är minst 
F-längden.

Längden avrundas upp till närmaste halva, 
eller hela meter.

Längden på skumkuddarna fasas ut så att 
det innersta lagret alltid är fullängd. Nästa 
lager är halva längden o s v.

Skumkuddarna placeras i ett lager, på 
insidan av böjen.

2,0

2,0

2,03,0 3,0

1,0
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4.1.18

Riktningsändringar

Generellt Z-böjar är avsevärt mer flexibla än L-böjar. 
Därför kan Z-längden som krävs beräknas 
enligt följande

Z = 0.45 · (F1 + F2)

Där: 

F1 =   F-längden som krävs från L1 för en 90° 
böj

F2 =  F-längden som krävs från L2 för en 90° 
böj

Expansionen i varje sektion och den  
motsvarande F-längden återfinns på sidorna 
4.1.12-4.1.17

Likaledes fastställs antalet skumkuddar 
och dess tjocklek som beskrivet på sidorna 
4.1.12-4.1.17. Dock är den resulterande 
expansionen lika med expansionen från res-
pektive L1 och L2.

∆L1 

∆L2 L2 

L1 

Z 

80-90° böjar med skumkuddar - Z-böj

Skumkuddens 
längd

Längden på skumkuddarna är minst 
Z-längden.

Längden på skumkuddarna minskas så att 
det innersta lagret alltid är fullängd, nästa 
lager är halva längden och det yttersta lagret 
är en fjärdedels längd, se sida 4.1.12-4.1.17.  

På den axiella sidan (utsidan på Z-böjen) 
placeras ett lager av skumkuddar (40 mm):

 - 	≤ DN50: 
1 lager av skumkuddar, längd min. 1 m

 -  DN65 – DN125: 
1 lager av skumkuddar, längd min. 2 m

 -  DN150 – DN600: 
1 lager av skumkuddar, längd min. 3 m
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4.1.19

Riktningsändringar

Förutsättningar 
för exemplet

ø 273.0, serie 2
Marktäcke, H = 1.0 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 130°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 
L1 = 78m
L2  = 21m

Ur tabellen på sida. 3.2.2.2 för ø 273.0 serie 
2.

F =  8.75 kN/m
As = 4210 mm²

L2 

L1 

80-90° böjar med skumkuddar - Z-böj - exempel

Max. spänning-
snivå

I det här exemplet har spänningsnivån i systemet minskats till 190 MPa genom att spänning-
sreduktioner med böjar använts: 
smax =  190 MPa

Expansion

∆L1= 82 mm  

∆L2= 28 mm  

∆L
2

=  · L2
 · L α · ∆T - F

 · As · E

∆L

2

=

 · 780002

 · 78000  · 

 - 8,75
 · 4210 · 210000

1 1,2 10-5 ·  (130 - 10)

= 82 mm

∆L

2

=

 · 210002

 · 21000  · 

 - 8,75
 · 4210 · 210000

2 1,2 10-5 ·  (130 - 10)

= 28 mm

F-längden Ur tabellen 4.1.13 finnes: 
-  L1:  
DL = 82 mm är lika med F = 5.8 m

-  L2: 
DL = 28 mm är lika med F = 4.2 m

0,0
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4.1.20

Riktningsändringar

Nödvändig 
Z-längd

Z = 0.45 · (F1 + F2 )

Z = 0.45 · (5.8 + 4.2) = 4.5 m

∆L1 

∆L2 L2 

L1 

Z = 4,5 m 

80-90° böjar med skumkuddar - Z-böj - exempel

Skumkuddar Skumkuddarnas minmum tjocklek finnes från den radiella längdexpansionen DLR, som för 
Z-böjar är lika med DL:

För expansionen från L1 finnes:

Antal lager på vardera 40 mm:

För expansionen från L2 finnes:

Antal lager på vardera 40 mm:

t ∆L=
0,70

28=
0,70 40 mm=2

t
40

= 1 layer=40
40

2

t ∆L=
0,70

82=
0,70 117 mm=1

t
40

= 3 layers=117
40

1

Skumkuddarnas 
längd

Längden på skumkuddarna är minst 
Z-längden.

Längden på skumkuddarna minskas, så att 
det innersta lagret är fullängd, nästa lager är 
halva längden o s v. 

På den axiala delen placeras 40 mm  
skumkuddar i minst 2 m längder för ø 273 
som illustrationen visar 2,0

2,0

4,5 4,5 2,5 1,5
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4.1.21

Riktningsändringar

Generellt En U-böj är mer flexibel än en Z-böj. 
U-längden som krävs beräknas därför enligt 
följande:

U = 0.8 · Fmax

där Fmax är den största F-längden för DL1 
eller DL2 för en 90° böj.

Botten på U-böjen är minst 2 · benlängden 
för en preisolerad standardböj och max 2 · 
U-längd

Om botten av U-böjen är längre än 2 · U, 
beräknas böjen som 2 Z-böjar.

Varje sektions expansion och motsvarande 
F-längd återfinns beskrivet på sidorna 
4.1.12-4.1.17.  

Antalet skumkuddar och deras tjocklek kan 
också återfinnas på sidorna 4.1.12-4.1.17. 
Dock kan den resulterande expansionen vara 
lika med expansionen från respektive L1 och 
L2.

∆L1 

∆L2 

L2 L1 

Max 2 · U

U 

80-90° böjar med skumkuddar - U-böj

Skumkuddarnas 
längd

Skumkuddarnas längd är minst U-längden.

Längden på skumkuddarna minskas så att 
det innersta lagret alltid är fullängd, nästa 
lager är halva längden och det yttersta lagret 
är en fjärdedels längd, se sidorna 4.1.12-
4.1.17.

På utsidan av böjen placeras 1 lager skum-
kuddar (40 mm) i längden "U"..

På den axiella delen placeras (till och från 
U-böjen) 1 lager skumkuddar som illustra-
tionen visar.

 - 	≤ DN50: 
1 lager skumkuddar, längd min. 1 m

 -  DN65 – DN125: 
1 lager skumkuddar, längd min. 2 m

 -  DN150 – DN600: 
1 lager skumkuddar, längd min. 3 m

U 
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4.1.22

Riktningsändringar

Förutsättningar 
för exemplet

ø 114.3, serie 1
Marktäcke, H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 110°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C 
Montagetemperatur Tins = 10°C 
L1 = 120 m
L2 = 65 m

Ur tabellen på sida. 3.2.2.1 för ø 114.3 serie 
1.

F =  2.97 kN/m
As = 1252 mm²

L2 L1 

80-90° böjar med skumkuddar - U-böj - Exempel

Max. spänning-
snivå

smax.=  DT· 2.52  [MPa] 
smax.= (110 - 10) · 2.52 = 252 [MPa]

Friktionslängd LF:

L
σ

FF
max=  · As

LF =
 · 252 1252
 · 2,97 1000

= 106,2 m

Expansion

LF används som L1 då det är kortare än den 
faktiska längden.

  ∆L2 ∆L1 = 64 mm = 54 mm

∆L
2

=  · L2
 · L α · ∆T - F

 · As · E

∆L

2

=

 · 1062002

 · 106200  · 

 - 2,97
 · 1252 · 210000

1 1,2 10-5 ·  (110 - 10)

= 64 mm

∆L

2

=

 · 650002

 · 65000  · 

 - 2,97
 · 1252 · 210000

2 1,2 10-5 ·  (110 - 10)

= 54 mm

F-längd Ur tabellen på sida 4.1.13 finnes: 
-  L1:  
DL = 64 mm är lika med F = 3.8 m

-  L2: 
DL = 54 mm är lika med F = 3.6 m
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4.1.23

Riktningsändringar

Nödvändig 
U-längd

U = 0.8 · Fmax

U = 0.8 · 3.8 = 3 m

Längden på botten av U-böjen är max. 2 · U 
= 6 m.

Vanligtvis används 2 · benlängd på en  
standardböj, här 2 · 1 = 2 m. 2 m

U = 3,0 m

80-90° böjar med skumkuddar - U-böj - Exempel

Skumkuddar Skumkuddarnas minimum tjocklek finnes från den radiella längdexpansionen DLR, som för 
U-böjar är lika med DL: 

För expansionen från L1 finnes:

Antal lager på vardera 40 mm:

För expansionen från L2 finnes:

Antal lager på vardera 40 mm:

t ∆L=
0,75

54=
0,75 72 mm=2

t
40 = 2 lager=72

40
2

t ∆L=
0,70

64=
0,70 91 mm=1

t
40 = 3 lager=91

40
1

Skumkuddarnas 
längd

Längden på skumkuddarna är minst 
U-längden. Längden avrundas upp till  
närmaste halva eller hela meter.

Längden på skumkuddarna minskas så att 
det innersta lagret alltid är fullängd, nästa 
lager är ½ längden och det yttersta lagret är 
minst 1/4 längd.

På den axiella delen placeras 40 mm skum-
kuddar i min. 1 m längd för ø 114.3.

1,5 3,0 1,0  

3,0 3,0

2,0

1,5 3,0 

2,0
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4.1.24

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar

Generellt Axiell expansion i raka rörsektioner resulterar i 
en lateral förskjutning i böjar.

För att säkra att böjen och PUR-skummet inte 
utsätts för större spänningar än de kan mot-
stå, ska belastningen från jordtrycket minskas.

Detta kan göras genom att expansionen tas 
upp av skumkuddar, se nedan.

För beskrivning av skumkuddar, se avsnitt 10. 

L1

L2

∆L1 

∆L2

∆L

Regler för  
användning

Anvisningarna i det här avsnittet gäller för traditionellt monterade rörsystem där  
förstagångsexpansionen kommer av skillnaden mellan max och min temperatur

Riktningsändringar görs med 5-80° preisolerade böjar eller genom att svetsa in böjsegment. 
Riktningsändringarna får inte göras genom girning av rörändarna. 

För 5-10° riktningsändringar förutsätts det att det passiva jordtrycket är tillräckligt stort för att 
se till att böjen rör sig axiellt, utan radiella rörelser. Dessa riktningsändringar kan därför göras 
utan skumkuddar.

10-80° riktningsändringar ska beklädas med skumkuddar, som beskrivet i det här avsnittet..

80-90° riktningsändringar beräknas som 90° böjar, se sidorna 4.1.12-23. 

När 5-80° böjar används i system som är värmeförspänt i ett öppet schakt, var god kontakta 
LOGSTOR för support.

Baserat på den faktiska temperaturen och 
montageförhållanden, kan den axiella rörels-
en i en böj beräknas. Beräkningen förutsätter 
fri rörelse i böjen.

Grunden för expansionen som används i den 
här sektionen är att den tilltänkta fixeringen 
är placerad i mitten mellan den 90° böjen 
och böjen med den mindre vinkeln. 

L1

L2

β

Längderna L1 och L2 kan skilja. Dock ska , 
L2 som minst vara 20% av L1.

L2 ≥ 0.2 · L1 L1

L2 ≥ 0,2 ∙ L1
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4.1.25

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar

Max. längder En riktningsändring i en given vinkel kan 
användas, förutsatt att summan av de axiella 
rörelserna inte överstiger en given total 
rörelse.

När rörelsen beräknas måste isoleringsserie 
och montagedjup tas med i beräkningen så 
att kurvan i diagrammet på nästa sida gäller 
för alla situationer.

Längden (L1/L2) definieras som avståndet 
från riktningsändringen till den tilltänkta fix-
eringen.

Diagrammet på följande sida definierar sum-
man av de axiella rörelserna som en funktion 
av riktningsändringens vinkel.

L1

L2

Utmattnings-/last 
cykler

Användningen av anvisningarna i det här avsnittet säkrar böjen mot utmattning enligt EN13941 
med de angivna min. temperaturvariationerna beskrivna i avsnitt 1.5.

Likaledes så är alla böjarna i denna manual beräknade med säkerhetsfaktorer för både projek-
tklass B och C, som beskrivet

Axiell rörelse Den axiella rörelsen DL1 och DL2 beräknas enligt följande:

 
 
För mer information kring beräkning av axiell rörelse vid fri rörände, se avsnitt1.8.2.

Summan av de axiella rörelsena bestäms enligt följande::

∑DL = DL1 + DL2

I diagrammet på följande sida kan det kontrolleras så att ∑DL inte överstiger den tillåtna värdet 
för den faktiska vinkeln. 

∆Lx =    
F · Lx

2

2 · As · E
Lx · α · ∆T -

För riktningsändringar mellan 5-80° görs skill-
nad mellan mellan axiala rörelser (DL1/DL2) 
och de resulterande rörelserna (DL1*/DL2*), 
vilket beskrivs närmare i det följande.

∆L1

∆L2
∆L2

*

∆L1
*

L1

L2

Regler för  
använding,
fortsättning
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4.1.26

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar

Gränskurva för 
total rörelse
ø26.9-ø610.0
Serie 1, 2 och 3,
H = 0.6-1.5 m

0 mm

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

120 mm

130 mm

0 ° 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 °

Ti
llå

te
n 

ax
ie

ll 
rö

re
lse

∆L
1+
∆L

2

Riktningsändring

Använd INTE skumkuddar Använd skumkuddar

Expansions-
zonens längd

För att kunna fastställa expansionszonens 
längd måste de resulterande rörelserna i 
böjen beräknas.

∆L1

∆L2
∆L2

*

∆L1
*

L1

L2

ß

∆L1
* = 

∆L2
tan ß + 

∆L1
sin ß

∆L2
* = 

∆L1
tan ß + 

∆L2
sin ß

Axiell rörelse
Fortsättning

Ur den horisontella axeln i diagrammet kan riktningsändringens vinkel återfinnas

Detta mått är vinkelrätt förskjutet mot kurvan och storleken på den maximala tillåtna rörelsen 
läses från den vertikala axeln. Kontrollera så att den faktiska ∑L är mindre än det avlästa värdet.  

För alla dimensioner upp till DN600 i isoleringsserierna 1, 2 eller 3, som installeras med ett 
jordtäcke på 0.6-1.5 m.

Kontakta LOGSTOR för ytterligare support.
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4.1.27

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar

Skumkuddar DL*bestämmer antalet skumkuddar och 
tjockleken på dessa, vilket är nödvändigt för 
att ta upp expansionen i böjen.

Vid böjar med olika längder används den 
största av den resulterande expansionen, 
L1* or L2*.För att bestämma skumkuddar-
nas tjocklek, längd och position se sidorna 
4.1.14 och 4.1.15 samt följande exempel.

På insidan placeras 1 lager av skumkuddar i 
en längd som motsvarar F-längden.

L1

L2

Härefter kan längden F, som krävs för att ta 
upp expansionen från både L1 och L2 åter-
finnas i kurvorna på sida 4.1.13 och 4.1.14.

DL1* bestämmer F-längden längs L2, och 
DL2* ger F-längden längs L1.

F =  längden från böjen som ska beskyddas 
med skumkuddar för att förhindra att 
jordtrycket orsakar för höga spänningar i 
PUR-skummet.

Hitta det faktiska DL* på den horisontella 
axeln i digrammet och förskjut det vertikala 
mot den faktiska dimensionskurvan och utläs 
F-längden från den vinkelräta axeln.

Kurvorna gäller för alla isoleringsserier.

∆L2
*

∆L1
*

L1

L2

F

F

Expansions-
zonens längd,
Fortsättning
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4.1.28

Riktningsändringar

Förutsättningar 
för exemplet

ø 60.3, serie 2
Marktäcke, H = 0.8 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 105°C
Min. projekteringstemperature Tmin = 10°C
Montagetemperatur Tins = 10°C
L1 = 100 m
L2 = 20 m
Vinkel ß = 50°

Ur tabellen på sida 3.2.2.2 för ø 60.3 serie 2:
F =  2.03 kN/m
As = 523 mm²

L1

L2

50°

100 m

20 m

Axiell expansion

LF (= 61.6) används som L1. då den är 
kortare än den faktiska längden.

Som L2 används den faktiska längden = 20 
mm.

Summan av rörelserna är:
∑DL = DL1 + DL2
∑DL = 35 + 19 = 54 mm

∆L1= 35 mm

∆L2 = 20 mm 

L1

L2

∆L =    
F · L2

2

2 · As· E
L · α · ∆T -

∆L1 =    

2,03 · 616002

2 · 523 · 210000

 61600  · 1,2 · 10-5 · (105 -10) -

= 35 mm    

∆L2 =    

2,03 · 200002

2 · 523 · 210000

 20000  · 1,2 · 10-5 · (105 -10) -

= 19 mm    

5-80° böjar med skumkuddar - Exempel
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4.1.29

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar - Exempel

Rörelsekontroll
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∆L

1+
∆L

2

Riktningsändring

Använd INTE skumkuddar Använd skumkuddar

Resulterande
expansion

Den resulterande expansionen beräknas för 
varje ben: ∆L2

*= 54 mm ∆L1
*= 62 mm

L1

L2

50°

∆L1
* = 

∆L2
tan ß + 

∆L1
sin ß

∆L2
* = 

∆L1
tan ß + 

∆L2
sin ß

∆L1
* = 19

tan 50
+ 35

sin 50
= 62 mm 

∆L2
* = 35

tan 50
+ 19

sin 50
= 54 mm 

Från diagrammet kan följande utläsas för en 50° vinkel:

Max. total rörelse: ∑DL ≤ 58 mm

En 50° vinkel kan därför användas på den aktuella platsen.

Skumkuddar Skumkuddarnas tjocklek avgörs av den största resulterande expansionen, här DL1*:

Min. tjocklek:

Antal lager på vardera 40 mm:

t =
0,70

62
=

0,70 89 mm=
∆L*

max

t
40 = 3 lager=89

40
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4.1.30

Riktningsändringar
5-80° böjar med skumkuddar - Exempel

F-längd

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

Skumkuddarnas
placering

L1

L2

F = 2,6 m

F = 2,5 m

Skumkuddarnas längd är minst F-längden.

Längden avrundas upp till närmaste halva 
eller hela meter. 

Längden på skumkuddarna minskas så att 
det inre lagret alltid är fullängd. Nästa lager är 
halv längd o s v. 

På insidan av böjen placeras 1 lager skum-
kuddar i en längd som motsvarar F-längden.

L1

L2

2,5 1,5 1,0

3,0 1,5 1,0
2,5

3,0

Baserat på den resulterande expansionen 
återfinns F-längden för varje ben i diagram-
met på sida 4.1.13:  
- 54 mm ger F = 2.5 m 
- 62 mm ger F = 2.6 m
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5.0.0.1

Innehåll

Avgreningar
Översikt

Det här avsnittet innehåller riktlinjer för projektering av avgreningar i ett presiolerat rörsystem.

Avgreningen ska utföras så att varken PUR-skummet eller avgreningsröret överbelastas.

Beräkningen av belastning är väldigt komplex, då belastningen från både huvudröret och  
avgreningen måste kombineras. Det här avsnittet grundar sig på normal praxis och 
LOGSTOR's erfarenhet från beräkningar och ger enkla instruktioner för placering av  
avgreningar.

Hänvisningar finns till mått, formler och beräkningsprinciper som beskrivs detaljerat i andra  
avsnitt.

LOGSTOR ställer gärna upp med hjälp gällande placering och beräkning av avgreningar.

Generellt 5.1
Användning 5.2
Förutsättningar 5.3
45° prefabricerad avgrening 5.4
90° prefabricerad parallellavgrening 5.5
Rak avgrening 5.6
Förstärkning av avgreningsmuffar 5.7

Introduktion
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5.1.0.1

Avgreningar 
Generellt

Introduktion Avgreningar kan göras som 90°  
prefabricerade parallellavgreningar eller 45° 
prefabricerade avgreningar (avgreningar med 
språng).

Dessa avgreningstyper kan göras som både 
muffavgreningar och preisolerade  
avgreningar, se Produktkatalogen, avsnitt 
2.4.

90°
parallell

45°
vinkelrät

Spänningsnivå Generellt sett kan en avgrening med huvudrörsdimensioner upp t o m DN 400 användas  
överallt i system med hög axialspänning (system utan spänningsreduktion, se avsnitt 3.1).

Om dimensionen på huvudröret och avgreningen är densamma, kan LOGSTOR's presiolerade 
standardavgreningar användas i system med en spänningsnivå upp till 190 MPa.

Avgreningsmuffar, inklusive avgreningar som görs för anborrning, kan användas i system med 
hög axialspänning, förutsatt att förstärkningsplattor används. Jämför med tabellen i avsnitt 5.7, 
avgreningsmuffar. 

Utmattnings- 
cykler

Alla avgreningar som beskrivs i det här avsnittet är säkrade mot umattning enligt EN13941 
med de angivna lastcyklerna och projektklasserna som beskrivs i 1.5.

Expansion En avgrening ska säkras och kontrolleras på 
såväl huvudröret som avgreningsröret.

Baserat på de aktuella temperaturerna och 
montageförhållanden kan rörelserna i  
huvudröret och avgreningsröret beräknas. 
Dessa rörelser kompenseras genom att 
skumkuddar monteras på alla avgreningar. 

Det kan finnas situationer då det är  
nödvändigt att flytta en avgrening, om  
rörelsen är för stor.
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5.1.0.2

Avgreningar 
Generellt

Expansions- 
zonens längd

För att fastställa längden och tjockleken på expansionszonen måste den axiala expansionen 
i både huvudröret och avgreningsröret beräknas. Rörelsen beräknas på basis av de aktuella 
temperaturerna och montageförutsättningarna. 

För att beräkna rörelsen i huvudröret (ΔLT) används formeln på sida 1.8.3.1.

För att beräkna den axiala rörelsen i avgreningsröret (ΔLa) vid 90° parallellavgreningar används 
formeln på sida 1.8.2.1.

Längden på expansionszonen (F-längden) framgår av diagrammen på sida 4.5.1.2 och 
4.5.1.3.

Se även exempel på sida 5.4.1 och 5.5.1-3.
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5.2.0.1

Avgreningar 
Användning

Användning Generellt sett så ska den största dimensionen ha den enklaste schakt-layouten då det ger den 
bästa lösningen både statistiskt och hydrauliskt. 

1 2 3I illustrationen framgår 3 olika lösningar på 
samma situation. 

Alla lösningar kan användas om hänsyn tages till förutsättningarna i den här manualen. 

Dock rekommenderar LOGSTOR att lösning nr 1 används. Den lösningen resulterar i den  
lägsta tryckförlusten och kan minska axialspänningarna. 

Avgreningar ska monteras så att avgreningsröret är i höjd med eller över huvudröret. 
Understick ska så långt det är möjligt undvikas vid låga framflödeshastigheter då det finns risk 
för lokal korrosion.
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5.3.0.1

Avgreningar
Förutsättningar

Förutsättningar Riktlinjerna för projektering med avgreningar i det här avsnitet gäller under följande  
förutsättningar för rörsystem:
 - Max. driftstemperatur: 110°C (ΔT ≤ 100°C)
 - Jordtäcke över huvudrör: 0.6-1.0 m
 - Jordtäcke över avgreningsrör: min. 0.5 m
 -  När avgreningsmuffar används måste dessa förstärkas enligt tabellen i avsnitt 5.7 
Avgreningsmuffar

När det gäller preisolerade avgreningar eller avgreningsmuffar i system som är värmeförspända 
i ett öppet schakt, var vänlig kontakta LOGSTOR för support.

För den geometriska utformningen av den enskilda avgreningen, se Produktkatalogen, avsnitt 
2.4.10 och 2.4.11.
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5.4.0.1

Avgreningar
45° prefabricerad avgrening

Axial rörelse och 
skumkuddar

Avgreningen belastas av de axiala rörelserna 
i både huvud- och avgreningsröret.

Den axiala rörelsen i huvudröret resulterar i 
rörelser i avgreningen. Rörelsen  
kompenseras genom att avgreningen kläs 
med skumkuddar.

Längden på skumkuddarna är lika med 
F-längden.

F-längden framgår av kurvan för den aktuella 
avgreningsdimensionen, se Projektering  
avsnitt 4.5.1.

Längden på avgreningsröret La för en 45° 
prefabricerad avgrening ska ligga inom  
följande:

Avgreningsrörets 
längd

Längden på avgreningsröret begränsas av de belastningar som överförs från avgreningen. 
Detta görs genom att minska längden som angivet nedan.

Vid avgreningsrör som är längre än La,max 
ska en Z-böj byggas in som illustrationen-
visar. 

Alternativt kan avgreningen ersättas med en 
90° parallellavgrening. Z

La

Placering på 
huvudröret

En 45° prefabricerad avgrening ska placeras 
där expansionen i huvudröret 
ΔLT ≤ 56 mm vilket motsvarar 2 lager av 
skumkuddar.

∆LT

Avgrening, DN La,min La,max

20-50 F-längd 20 m

65-125 F-längd 12 m

150-300 F-längd 8 m
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5.4.0.2

Avgreningar
45° prefabricerad avgrening

Placering på  
huvudröret, 
forts

Då en avgrening placeras nära en böj på 
huvudröret måste avgreningen placeras  
utanför F-längden. 

För att beräkna F-längden för en böj, se 
Projektering, asvnitt 4.5.1.

F
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5.4.1.1

Avgreningar
45° prefabricerad avgrening - Exempel

Förutsättningar Jordtäcke: 
 Huvudrör: Hh = 0.8 m 
 Avgrening: Ha = 0.6 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 95°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C
Montagetemperatur Tins = 10°C

Dh = ø88.9/180 (serie 1) 
L = 84 m 

Da = ø60.3/140 (serie 1) 
La = 17 m

Från tabellen på sida 3.2.2.1 kan följande fås 
för ø88.9 vid 
H = 0.8 m
F = 2.35 kN/m
As = 862 mm² 

Preisolerade komponenter används.

ø 60,3

ø 88,9
La = 17 m

L = 84 m
9

Kontroll av  
avgrening

2 kontroller utförs i samband med avgreningen:
-  Axial rörelse i huvudröret, ΔLT: 

Kontrollera att ΔLT ≤ 56 mm

- Längden på avgreningen, La: 
Kontrollera La jmf. tabellen på sida 5.4.0.1

Ovanstående rörelser beräknas nedan. 

Fastställande av  
friktionslängd

Beräkning av axialspänningsnivå: 
smax = ΔT · 2.52 [MPa] 
smax = (95 - 10) · 2.52 = 214 [MPa]

Fastställande av friktionslängden:

Då L > LF används L = LF i beräkningen då endast LF, bidrar till rörelsen.

LF = 
σmax · As

F

LF = 
214 · 862

2.35 · 1000
     = 78.5 m 

Beräkna LT LT är:

LT = 78.5 - 9 = 69.5 m
La

L

9

ø 60,3
ø 88,9

LF

LT
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5.4.1.2

Avgreningar
45° prefabricerad avgrening - Exempel

Axial rörelse i  
huvudröret

Expansionen i huvudröret vid avgreningen fastställs av formeln på sida 1.8.3.1:

F-längd Längden på skumkudden fastställs utifrån diagrammet på s. 4.5.1.2. 

Från kurvan för avgreningsröret framgår följande: 
ΔL = 31 mm for a ø60.3 ger F = 2.2 m

Skumkuddar Skumkuddarnas minimum tjocklek fastställs av ΔLT (se  eventuellt avsnitt 4.5.1):

Antal lager på vardera 40 mm:

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

∆LT =    2.35 · (2 · 78500 - 69500) · 69500
2 · 210000 · 8621.2 · 10   · (95-10) · 69500 --5 = 31 mm

t
∆LT=
0.70

31
=

0.70 44 mm=

t t=
40

= 2 lager=44
40

Kontroll av  
avgrening

- Kontroll av axial rörelse i huvudröret:
  ΔLT ≤ 56 mm
  ΔLT beräknas att vara 31 mm  - OK.

- Kontroll av avgreningslängden:
  För ett avgreningsrör i DN 50 framgår det från tabellen på s. 5.4.0.1, att La,max = 20 m.
  La = 17 m  - OK.
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5.4.1.3

Avgreningar
45° prefabricerad avgrening - Exempel

Längden på skumkuddarna minskas, så att 
det innersta lagret alltid är fullängd (avrundas 
uppåt till närmaste halva eller hela meter), 
nästa lager är halva längden o s v. 

På den motsatta sidan av avgreningen läggs 
1 lager med skumkuddar i F-längden. 

L

La

2.5 1.5 2.5

Skumkuddar,
forts
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5.5.0.1

Avgreningar 
90° prefabricerad parallellavgrening

Axial rörelse och  
skumkuddar

Avgreningen belastas av axiala rörelser i 
både huvudröret och avgreningsröret. 

Den axiala rörelsen i huvudröret och  
avgreningsröret gör att avgreningsröret rör 
sig radiellt. Den rörelsen kompenseras för 
genom att sätta skumkuddar på  
avgreningen.

Längden på skumkuddarna är lika med 
F-längden, som bestäms utifrån rörelserna 
från både huvudröret och avgreningsröret, 

F-längden framgår från kurvan för den 
aktuella avgreningsdimensionen, se 
Riktningsändringar, avsnitt 4.5.1.

Lp

En 90° prefabricerad parallellavgrening ska 
placeras där expansionen i huvudröret, ΔLT, 
inte överstiger tabellvärdena:

∆LT
Huvudrör

Avgrening

DN 20 - 25 DN 32 - 300

DN 20 -125 30 mm 56 mm

DN 150 - 300 40 mm 56 mm

Placering på  
huvudröret

När en avgrening placeras nära en böj på 
huvudröret ska avgreningen monteras utanför 
F-längden.

För att beräkna F-längden för en böj, se 
Projektering avsnitt 4.5.1.

F
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5.5.0.2

Avgreningar 
90°prefabricerad parallellavgrening

Den radiella rörelsen i avgreningen, ΔL, 
måste vara < 84 mm, motsvarande 3 lager 
av skumkuddar.

ΔL beräknas enligt följande:

Därmed sätts det implicit en gräns för  
längden av La då den axiala rörelsen av La är 
inkluderad i formeln för ΔL.

∆LT 

∆La 

∆L

Radiell rörelse i 
avgreningen

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

Längden på den parallella delen av  
avgreningsröret Lp för en 90° parallell-
avgrening måste därför ligga inom dessa 
områden:

Parallell längd på 
avgreningen

Den parallella delen av avgreningsröret Lp ger spänningar i själva avgreningen. Belastningen 
hålls på en acceptabel nivå genom gränsvärden för längden på f Lp.

Lp ska vara så lång att den axiala rörelsen i avgreningen, ΔLa, kan tas upp.
På samma gång ska Lp hållas så pass kort att avgreningen inte överbelastas.

Lp

DN Lp,min Lp,max

m m

20-50 Komponentmått 2.0

65-80 Komponentmått 2.5

100-125 2.0* 3.0

150 2.5* 4.0

200-300 3.0* 5.0

*:  If ΔLa ≤ 30 mm, komponentmåtten kan användas som 
Lp,min
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5.5.1.1

Avgreningar 
90° prefabricerad parallellavgrening - Exempel

Förutsättningar

L 1: 
10

0 
m

Lp

ø 48.3

ø 139,7

La: 44 m

L T: 
32

 m

Kontroll av 
avgrening

3 kontroller utförs i samband med  
avgreningen.

Axial rörelse i huvudröret ΔLT: 
Kontrollera att ΔLT ≤ tabellvärde på s. 
5.5.0.1.

Parallell längd på avgreningen, Lp: 
Kontrolleras Lp/ΔLa ,jmf. tabell på s. 5.5.0.2.

Radiell rörelse i avgreningens böj, ΔL: 
Kontrollera att ΔL ≤ 84 mm.

Ovanstående rörelser beräknas nedan.

Jordtäcke: 
 Huvudrör: Hh = 0.8 m 
 Avgrening: Ha = 0.6 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 110°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C
Montagetemperatur Tins = 10°C

ød1/D1 = ø 139.7/250 (serie 2) 
L1 = 100 m 
Då friktionslängden kan beräknas till 103.1 
m, används den faktiska längden L1 i 
beräkningarna 
LT = 32 m

øda/Da = ø 48.3/125 (serie 2) 
La = 44 m 
Då friktionslängden kan beräknas till 48.0 m, 
används den faktiska längden L1 i  
beräkningarna 
Lp = komponentmått

För ø 139.7 vid Hh = 0.8 (tabell på s. 3.2.2.2) 
fås följande: 
F = 3.76 kN/m
As = 1539 mm²

För ø 48.3 at Ha = 0.6 (tabell på s. 3.2.2.2) 
fås följande: 
F = 1.37 kN/m
As = 373 mm²

La

∆La 

∆L

LP 

ø 139.7

ø 48.3

∆LT
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5.5.1.2

Avgreningar 
90° prefabricerad parallellavgrening - Exempel

Axial rörelse i 
avgreningen ΔLa

Den axiala expansionen i avgreningen  
fastställs av formeln på s. 1.8.2.1.

∆La =    
Fa · La

2

2 · As,a · ELa · α · ∆T -

∆La =    
1,37 · 440002

2 · 373 · 210000

44000 · 1,2 · 10-5 · (110-10) 

= 36 mm    

-

Axial rörelse i 
huvudröret, ΔLT

Rörelsen i huvudröret vid avgreningen  
fastställs av formeln på s. 1.8.3.1:

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As 
α · ∆T · LT -

∆LT =    

3,76 · (2 · 100000 - 32000) ·  32000
2 · 210000 · 1539

1,2 · 10-5 · (110-10) - 32000

= 7 mm    

-

∆LT 

ø 139.7

ø 48.3

∆La 

ø 139.7

ø 48.3

Den radiella rörelsen i avgreningen, ΔL,  
fastställs enligt följande:

∆LT 

∆La ∆L

ø 139.7

ø 48.3

Radiell rörelse i 
avgreningen

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

∆L= 362 + 72 = 37 mm
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Kontroll av  
avgrening

-  Kontroll av axiala rörelser i huvudröret: 
Från tabellen på s. 5.5.0.1 framgår för en 
DN 125/250 
DN 40 avgrening: 
ΔLT ≤ 56 mm 
ΔLT är beräknad till 7 mm - OK.

-  Kontroll av parallell längd på avgreningen: 
Det framgår från tabellen på s. 5.5.0.2 att 
för ett avgreningsrör i DN40 Lp,min =  
komponentmåttet. Det finns ingen övre 
gräns för ΔLa. 
Lp = 1.55 m (komponentmått) - OK. 
ΔLa beräknas till 36 mm - OK.

-  Kontroll av radiell rörelse i avgreningens böj: 
ΔL ≤ 84 mm 
ΔL beräknas till 37 mm - OK. 
Avgreningslängden på 44 m ger  
tillsammans med rörelsen i huvudröret en 
total radiell rörelse på ≤ 84 mm.

∆LT= 7 mm 

∆La ∆L = 37 mm
= 36 mm

Lp = 1,55 m

ø 139.7

ø 48.3

5.5.1.3

Avgreningar 
90° prefabricerad parallellavgrening - Exempel

F-längd för Lp Skumkuddens längd på den parallella delen av avgreningen fastställs utifrån diagrammet på  
s. 4.5.1.2. 

Från kurvan för avgreningsrörsdimensionen (ø48.3) framgår det att:

ΔLa = 36 mm ger F = 2.3 m.

F-längden är större än komponentmåttet (2.3 m > 1.55 m), så skumkuddar monteras endast i 
längden 1.55 m, se nästa sida.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3
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5.5.1.4

Avgreningar 
90° prefabricerad parallellavgrening - Exempel

F-längd för La Skumkuddens längd på sidan av avgreningen fastställs utifrån diagrammet på s.4.5.1.2. 

Från kurvan för avgreningsdimensionen (ø48.3) framgår det att: 
ΔLT = 7 mm ger F = 1.6 m

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 48,3 & ø 60,3

Skumkuddarnas 
tjocklek

Minimum tjockleken på skumkudden bestäms utifrån den radiella expansionen i  
avgreningsböjen ΔL, (se avsnitt 4.5.1):

Skumkuddarnas tjocklek (minimum tjockleken):

t
∆L

=
0,70

37
=

0,70
= 52 mm

Antal lager på vardera 40 mm:

t
40

52=
40

= 2 lager

Placering av 
skumkuddarna

Placera skumkuddar på avgreningsröret, i 
den längd och antal som angetts ovan.

Skumkuddens längd för den parallella delen 
är lika med komponentmåttet på 1.55 m.

Alla andra längder på skumkuddarna  
avrundas uppåt till närmaste halva eller hela 
meter.

På insidan av avgreningsböjen läggs ett lager 
skumkuddar i F-längden. 

2.0

1.55

1.0

1.0

2.0

1.55ø 139.7

ø 48.3
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5.5.2.1

Avgreningar 
90° parallellavgrening med muffar - Exempel

Introduktion

Spänningsnivå 
vid avgreningen

Avgreningen placeras i sektionen som är 
delvis friktionshämmad (Lx < LF), så att  
spänningsnivån i avgreningen fastställs av 
formeln på s. 1.8.1.2:

En parallellavgreningsmuff bestäms på samma sätt som en prefabricerad parallellavgrening, då 
samma projekteringsregler gäller.

En muffavgrneing som utförs med huvud- och avgreningsrördimension, jordtäcke,  
driftstemperatur och med samma placering som i exempel 5.5.1 kan därför utföras med 
skumkuddar som beskrivet i exemplet.

OBS! Längden på den parallella delen av avgreningen ΔLp är även som minst komponent-
måttet, när det utförs som en muffavgrening. 

I samband med muffavgreningar måste spänningsnivån i huvudröret fastställas på platsen där 
avgreningsmuffen ska placeras. Genom att göra detta fastställs det huruvida  
förstärkningsplattor måste användas eller ej, se avsnitt 5.7.

L T 3
2 

m
 

ø 48.3 L 1 1
00

 m
 

ø 139.7 

σx =    
Lx · F

As

σT =    
(L1 - LT) · F

As

     =    (100 - 32) · 3,76
1539

     = 166 MPa   

Avgreningsmuffen ska förstärkas då  
spänningsnivån i avgreningen är > 150 MPa.
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5.5.3.1

Avgreningar
Placering av avgrening vid böj

Förutsättningar

L 1: 
50

 m

Lp
ø 76.1

ø 88.9

La: 65 m

L T

Kriterier för  
placering

En avgrening ska monteras på utsidan av 
F-längden, som kommer av rörelsen i  
huvudröret. Den faktiska F-längden är 2.3 m.

Likaledels ska avgreningslängden Lp vara 
mellan 1.6-2.5 m som det framgår från  
tabellen på s.5.0.1. Komponentmåttet för ett 
DN 65 är 1.6 m.

Längden Lp kan då vara 2.3-2.5 m. 

Valet är att utföra Lp i 2.5 m.

Jordtäcke 
 Huvudrör: Hh = 0.8 m 
 Avgrening: Ha = 0.6 m
Max. projekteringstemperatur Tmax = 80°C
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C
Montagetemperatur Tins = 10°C

ød1/D1 = ø 88.9/200 (serie 2) 
L1 = 50 
Friktionslängden kan beräknas till  
51.7 m, så den faktiska längden L1 används i 
beräkningarna.

øda/Da = ø 76.1/160 (serie 2) 
Lp = 1.6-2.5 m, se tabell på s. 5.5.0.2 
La = 65 m 
Friktionslängden kan beräknas till   
66.1 m, så det faktiska längden L1 används i 
beräkningarna.

För ø 88.9 at Hh = 0,8 (tabell s. 3.2.2.2) fås: 
F = 2.94 kN/m
As = 862 mm²

För ø 76.1 at Ha = 0.6 (tabell s. 3.2.2.2) fås: 
F = 1.78 kN/m
As = 667 mm²

Lp= 2.5 m

ø 76.1

ø 88.9

F = 2.3 m

Placering av 
avgrening vid böj

En avgrening ska placeras nära en böj, så 
att avgreningsröret fortsätter på samma nivå 
som huvudröret.

F-längden för rörelsen i huvudröret, där 
avgreningen ska placeras, framgår av  
illustrationen.

För beräkning av F-längd för böjar, se avsnitt 
4.5.

3.0

2.5

ø 88.9

F 
= 

2.
3 

m
 

2.5

3.0
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5.5.3.2

Avgreningar
Placering av avgrening vid böj - Exempel

Axial rörelse i 
huvudröret ΔLT

Rörelsen i huvudröret vid avgreningen  
fastställs av formeln på s.1.8.3.1:

ø 76.1

ø 88.9

∆LT 

∆LT =    
F (2 · L - LT) · LT

2 · E · As
α · ∆T · LT -

∆LT = 1,2    

2,94 · (2 · 50000 - 47500) · 47500
2 · 210000 · 862

 · 10-5 · (80 - 10) · 47500

= 20 mm    

 -

Kontroll av 
avgrening

3 kontroller utförs i samband med  
avgreningen. 

Axial rörelse i huvudröret ΔLT: 
Kontrollera att ΔLT ≤ tabellvärde s. 5.5.0.1.

Parallell längd på avgreningen, Lp: 
Kontrollera att Lp/ΔLa jmf. tabell s. 5.5.0.2.

Radiell rörelse i avgreningens böj, ΔL: 
Check that ΔL ≤ 84 mm.

Ovanstående rörelsen är beräknade nedan.

ø 76.1

ø 88.9

∆LT 

∆La ∆L

Lp 

Axial rörelse i 
avgreningen ΔLa

Den axiala expansionen i avgreningen  
fastställs av formeln på s.1.8.2.1.

∆La =    
F0,6 · La

2

2 · As,a · ELa · α · ∆T -

∆La =    
1,78 · 650002

2 · 667 · 210000

65000 · 1,2 · 10-5 · (80-10) 

= 28 mm    

-

∆La 

ø 76.1

ø 88.9
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Den radiella rörelsen i avgreningen, 
ΔL,fastställs: ∆LT 

∆La ∆L

ø 76.1

ø 88.9

Radiell rörelse i 
avgreningen

∆L= ∆La
2 + ∆LT

2

∆L= 282 + 202 = 34 mm

5.5.3.3

Avgreningar
Placering av avgrening vid böj - Exempel

Kontroll av  
avgrening

-  Kontroll av axial rörelse i huvudröret: 
Från tabellen på s. 5.5.0.2 fås för en  
DN 80/200 
DN 65 avgrening: 
ΔLT ≤ 56 mm 
ΔLT beräknas till 20 mm - OK.

-  Kontroll av avgreningens parallella längd, 
Lp: 
Det framgår av tabellen på s. 5.5.0.2 att  
Lp,max = 2,5 m för en DN 65 avgrening. 
Lp = 2.5 m  - OK.

-  Kontroll av radiell rörelse i avgreningens böj: 
ΔL ≤ 84 mm 
ΔL beräknas till 34 mm - OK. 
Avgreningslängden på 65 m och rörlsen i 
huvudröret ger en total rörelse på ≤ 84 mm.

∆LT = 20 mm 

∆La = 28 mm 
∆L = 34 mm

Lp = 2.5 m 
ø 76.1

ø 88.9

F-längd för Lp Skumkuddens längd på den parallella delen av avgreningen fastställs med diagrammet på s. 
4.5.1.2 som underlag. Från kurvan för avgreningsrörsdimensionen (ø76.1) kan följande utläsas:

ΔLa = 28 mm ger F = 2.7 m.

F-längd > Lp (2.7 m > 2.5 m), så skumkuddar monteras endast i en längd på 2.5 m, se nästa 
sida.
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5.5.3.4

Avgreningar
Placering av avgrening vid böj - Exempel

F-längd för La Skumkuddens längd på sidan av avgreningen fastställs med diagrammet på s. 4.5.1.2 som 
underlag.

Från kurvan för avgreningsrörsdimensionen (ø76.1) framgår det att: 
ΔLT = 20 mm ger F = 2.5 m

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 76,1

F-längd för Lp
forts

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-F
 -

[m
]

∆L    [mm]

ø 76,1
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5.5.3.5

Avgreningar
Placering av avgrening vid böj - Exempel

Placering av 
skumkuddarna 

Skumkuddar placeras runt avgreningsröret 
i den längd, och det antal som fastställts 
ovan.

Skumkuddar på huvudrörets böj framgår inte 
av illustrationen.

Längderna avrundas uppåt till närmaste 
halva eller hela meter.

På insidan på avgreningsböjen läggs ett lager 
skumkuddar i F-längden.

ø 76.1

ø 88.9

2.5 1.5

2.5

2.5

2.5 1.5

Skumkuddarnas 
tjocklek

Skumkuddarnas minimum tjocklek fastställs med den radiella expansionen i avgreningen böj, 
ΔL, som underlag (se avsnitt 4.5.1):

Skumkuddarnas tjocklek (minimum tjocklek):

t
∆LT=
0,70

48
=

0,70
= 69 mm

Antal lager på vardera 40 mm:

t
40

69=
40

= 2 lager
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Användning Raka avgreningar används vanligtvis när serviceventiler ska monteras, se Projektering avsnitt 
7.2. 

För andra användningsområden var vänlig kontakta LOGSTOR för vägledning.

5.6.0.1

Avgreningar
Raka avgreningar
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Användning I samband med avgreningsmuffar ska 
förstärkningar i en rad olika kombinationer 
användas, för att kompensera för det  
utskurna tvärsnittsområdet på huvudröret.

Förstärkningsplattor är antingen tvådelade, 
eller en hel platta, se även Produktkatalogen 
avsnitt 2.4.2.

5.7.0.1

Avgreningar 
Förstärkning av avgreningsmuffar

Spänningsnivå

Se Hantering & Montage avsnitt 5.4 för information om svetsning av förstärkningsplattor och 
montage av avgreningsmuffar.

Avgr ø mm 
Huvudrör  ø mm

26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1

26.9

33.7 x

42.4 x x

48.3 x x x

60.3 x x x x

76.1 x x x x x

88.9 x x x x x x

114.3 x x x x x x x

139.7 x x x x x x x x

168.3 x x x x x x x x x

219.1 x x x x x x x x x x

273 x x x x x x x x x x x

323.9 x x x x x x x x x x x

355.6 x x x x x x x x x x x

406.4 x x x x x x x x x x x

457 x x x x x x x x x x x

508 x x x x x x x x x x x

610 x x x x x x x x x x x

Spänningsnivån i huvudröret vid avgreningen avgör om förstärkningsplattor ska användas eller 
ej i avgreningsmuffen.

Kombinationer, markerade med x ska förstärkas, då saxial > 150 MPa.

Kombinationer, markerade med x  ska alltid förstärkas oavsett spänningsnivån.

OBS! Om avgreningsröret och huvudröret har samma dimension, ska svetsade T-stycken 
användas.
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5.7.0.2

Avgreningar 
Förstärkning av avgreningsmuffar

Hänvisning Produktkatalog Prefabricerade böjar 2.3.3 
 Avgreningar 2.4 
 45° preisolerade avgreningar 2.4.10 
 90° preisolerade parallellavgreningar 2.4.11

Hantering & Montage Montage av avgreningar 5.4

Projektering Expansion vid böjar 1.8.2 
 Expansion vid avgreningar 1.8.3 
 Raka rör utan spänningsreduktion 3.1 
 Friktionslängdstabell 3.2.2 
 80-90° böjar med skumkuddar 4.5.1 
 Utluftning/ avtappning 7.2
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6.0.0.1

Innehåll

Reduktioner
Översikt

Det här avsnittet beskriver vilka projekteringsregler som gäller när reduktioner ska monteras, 
med hänsyn till den faktiska axialspänningsnivån i rörsektionen.

Användningsriktlinjer 6.1

Introduktion
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6.1.1.1

Reduktioner 
Användningsriktlinjer

Spännings-   
diagram d1 d2

När mediarörets dimension reduceras,  
minskar axialspänningsnivån, svarande till 
relationen mellan de två rördimensionernas 
ståltvärsnitt, A.

Dimensioner: 
d1 > d2

Spänningsnivå  
< 150 MPa

En reduktion med två dimensionssteg kan 
placeras där spänningsnivån i det minsta 
tvärsnittet (d3) är < 150 MPa.

2 =  1  ∙
A
A

 σσ 1

2

d1d2

d1 d3d2

Min. 6 m

I fallen där två reduktioner med ett  
dimensionssteg vardera krävs, kan dessa  
placeras i serie med ett avstånd på min. 6 
m, förutsatt att spänningsnivån i det minsta 
tvärsnittet (d3) är < 150 MPa.

d1 d3

150 MPa



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Projektering · 2015.09

6.1.1.2

Reduktioner 
Användningsriktlinjer

Spänningsnivå  
> 150 MPa

d1 d3d2

Min. 12 m

Två reduktioner med ett dimensionssteg var 
kan placeras i serier med ett avstånd på min. 
12 m, förutsatt att spänningsnivån är > 150 
MPa.

Avgreningar Preisolerade T-stycken kan placeras slumpmässigt i förhållande till reduktionen, då 
LOGSTOR's standard t-stycken är utförda med extra godstjocklek och därför kan användas i 
system med höga axialspänningsnivåer.

När en avgrening utförs genom att avgreningen svetsas direkt på huvudröret, måste denna 
förstärkas med förstärkningsplattor, jmf. avsnitt 5 Avgreningar.
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6.1.2.1

Reduktioner 
Användningsriktlinjer - Exempel 1

Hänvisning Produktkatalog Reduktioner 2.6

Hantering & Montage Reduktioner 9.0

Förutsättningar

ø 88,9 ø 60,3

= 45 mL1

Dimension ø 88.9 serie 2 ska reduceras till ø 
60.3. (2 dimensionssteg i 1 reduktion)

Jordtäcke H = 0,8 m 
Max. projekteringstemperatur Tmax = 120°C 
Min. projekteringstemperatur Tmin = 10°C  
Montagetemperatur Tins = 10°C  
L1 = 45 m

Från sida 3.2.2.2: 
ø 60.3: 
F = 1.81 kN/m 
As = 523 mm²

Fastställande av 
spänningsnivå

ø 88,9 ø 60,3

45 m

ø 76,1

12 m

Fastställande av spänningsnivån i  
reduktionen:

Spänningsnivån i den minsta dimensionen är 
> 150 MPa, så att reducera med 2  
dimensionssteg i en reduktion är inte möjligt.

Två reduktioner med ett avstånd på min. 12 
m kan utföras. 

Alternativt kan reduktionen flyttas närmare 
böjen så att spänningsnivån minskas.

x =   
∙L

A
 σ x

s

F

45m =   
∙45

523
 σ

1,81 ∙1000
= 155,7 MPa
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7.0.0.1

Innehåll

Avstängningsventiler
Översikt

Det här avsnittet innehåller instruktioner för hur ventilarrangemang byggs in och används i 
samband med avstängning, utluftning och avtappning i preisolerade rörsystem.

Generellt  7.1
Utluftning/ avtappning 7.2

Introduktion
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7.1.0.1

Avstängningsventiler 
Generellt

Användning Avstängningsventilen byggs in i systemet för dela upp det i lämpliga sektioner och tar följande 
faktorer i beaktande:  
- passande vattenmängd 
- kostnader ifall tömning av systemet måste ske 
- leveranssäkerhet 
- enkel reparation av systemet

Presiolerade ventiler kan monteras på vilken plats som helst i singelrörsystemet och kan  
monteras direkt i marken, samtidigt som rören installeras. Sanden som används runt de  
presiolerade ventilerna, är samma typ av sand som används runt de presiolerade rören.

Preisolerade avstängningsventiler kan användas för alla rörsystem med följande statiska 
förutsättningar: max.  DT = 130 °C och max. PN = 25.

De är lämpliga att bygga in överallt i systemet utan några restriktioner, då de är testade för 
hög axialspänning och böjmoment enligt EN 448.

Rekommendationen är att placera dem utanför böjarnas expansionszon (F-längd).

Ventil- 
arrangemang

Avstängningsventilen är en underhållsfri kulventil i ett helsvetsat ventilhus, med en rostfri  
polerad ventilkula i ett fjäderbelastat teflonsäte vilket gör att ventilen är vattentät även vid låga 
tryck.

För att säkerställa att ventilen fungerar korrekt ska den motioneras med jämna mellanrum  
(d v s 2 till 4 gånger per år beroende på vattenkvaliteten).

Montage- 
instruktioner

Ventilerna ska monteras så att spindeln kan 
röra sig fritt när röret expanderar i jorden.

Det enklaste sättet att göra ventilerna  
åtkomliga är att placera en betongkammare 
på två rader av klossfundament.

Betongkammaren får inte vila på de  
preisolerade rören.

På det här sättet är mediarörets eventuella 
rörelser säkrad och spindeltopparna är fria 
från sand.

Spindeltopparna får inte permanent stå 
under vatten. 
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7.1.0.2

Avstängningsventiler 
Generellt

Växel För stålrörsdimensioner ≥ ø 219.1 mm ska 
ventilen manövreras med en växel. Upp till 
DN 300 kan en vanlig bärbar planetväxel 
användas.

Gällande större dimensioner kan en fast växel 
monteras, eventuellt med elektriskt ställdon.

Vid stora installationsdjup kan den fasta  
spindeln förlängas med en lös spindel- 
förlängare. Standardlängden på spindel- 
förlängaren är 500 mm, men andra längder 
kan beställas efter behov.

Spindeltoppen och spindeln får inte stå  
permanent under vatten.

500 mm

Spindel- 
förlängare

 

H

R

Dimension Höjd (H) Radie (R)

323.9 804 375

355.6 830 375

406.4 890 425

508 1040 605

Den fysiska storleken på en fast växel  
varierar, men måtten i tabellen kan användas 
som riktlinjer. 

Ventilkammaren ska projekteras så att det 
finns bra med plats för ventil, växel och  
eventuell rörelse i mediaröret.

Kammarkonstruktionen som visas kan även 
användas för större dimensioner, om  
spindlarna lutas så att de är åtkomliga och 
kan manövreras från kammaren.

Montage- 
instruktioner, 
forts
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En klocka i antingen galvaniserat stål eller PE 
kan användas i vattensjuka områden.

Klockan förhindrar effektivt att vatten  
kommer in i spindeltoppen och utluftning/- 
avtappningsventilen vid periodiska  
översvämningar, och utsätter dessa för  
korrosion eller avlagringar.

Den galvaniserade lösningen använder sin 
tyngd. 

PE-lösningen använder PE-hatten som ett 
stopp mot kammarväggen.

Klocka

Hänvisning Produktkatalog 2.5
Hantering & Montage 8.0

7.1.0.3

Avstängningsventiler 
Generellt
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7.2.0.1

Avstängningsventiler 
Utluftning eller avtappning

Användning Utluftning och avtappning kan utföras som lösningar med antingen preisolerade komponenter 
eller avgreningsmuffar.

Preisolerade lösningar i kombination med en avstängningsventil eller som en separat  
preisolerad utluftning/avtappningskomponent kan användas i alla rörsystem med följande 
statistika förutsättningar: max. DT = 130°C och max. PN = 25.

Separata utluftning-/ avtappningsarrangemang som görs med avgreningsmuffar måste  
projekteras med hänsyn tagen till den faktiska axialspänningsnivån.

Förstärkningsplattor ska monteras enligt reglerna i kapitel 5: Avgreningar.

Utluftning/
avtappnings- 
arrangemang

Rekommendationen är att utluftning-/ 
avtappningsarrangemanget är vänd uppåt.

Detta miminerar installationskostnaderna och 
minskar risken för att smuts fastnar i t ex. 
avtappningarna. Detta kan öka risken för  
korrosion. 

Eventuellt kan en sugledning användas vid 
avtappning. 

Utluftning/avtappning finns som presiolerade 
avstängningsventiler med 1 eller 2 rostfria 
utluftning-/avtappningsventiler eller som en 
separat preisolerad komponent.

En preisolerad rörstuds med en servisventil 
kan monteras med en vertikal avgrenings-
muff, vid hög-/lågpunkter i systemet, för 
utluftning/avtappning. Detta ökar flexibiliteten.

Säkerställ att det finns tillräckligt med plats 
för utluftningen och muffen.

Placering Utluftning-/avtappningsarrangemang lämpar 
sig för inbyggnad överallt i systemet utan 
några restriktioner. 

Dock rekommenderas det att hålla dem på 
utsidan av böjars F-längd.

Utluftningen/avtappningen ska monteras på 
ett sätt, som säkrar för fri rörelse när röret rör 
sig i jorden. Se avsnitt 7.1.0.1.
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7.2.0.2

Avstängningsventiler 
Utluftning eller avtappning

Placering, 
forts

När rörledningen följer markytan kommer 
den att ha flera små odefinierade hög- och 
lågpunkter.

För rörledningar med en lutning på > 3° mätt 
från horisontell nivå, är det fördelaktigt att 
placera ventiler/ kammare vid de högsta och 
lägsta punkterna. Det underlättar för  
utluftning och avtappning ifall detta behövs.

Erfarenhet visar att rörledningar med en 
nivåskillnad på < 3° inte får luftfickor som 
fastnar i systemet. Luftfickor som naturligt 
byggs upp i rörledningens högsta punkter 
flyter med under normalt flöde.

Utluftningen med FlexPipes till ett markskåp 
är en bra lösning, då ventilerna kommer bort 
från trafikerade områden.

För att skydda långa rörledningar till mark-
skåp mot frost, monteras en termostatventil 
mellan de 2 utluftningsarrangemangen.  

Separat utluftning 
med FlexPipes

Hänvisning Produktkatalog:  Avstängningsventiler 2.5 
Separat utluftning/avtappning 2.5 
Spindelförlängare 2.5 
Verktyg till avstängningsventiler 17.8

Hantering & Montage: Utförande av utluftning/avtappning 8.2
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8.0.0.1

Innehåll

Fixeringar
Översikt

Det här avsnittet innehåller förutsättningarna för att använda fixeringar i det preisolerade  
rörsystemet. 

Projektering 8.1
Fundament 8.2

Introduktion
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8.1.0.1

Fixeringar 
Projektering

Användning

Om axialspänningen måste minskas för att 
säkra den här nivån, kan det göras genom 
att montera E-Compar eller expansionsböjar, 
eller med hjälp av värmeförspänning enligt 
avsnitt 3. 

De persiolerade fixeringarnas mått återfinns i 
Produktkatalogen sida 2.1.3.1. 

Generellt projekteras rörsystem utan fixeringar då de begränsar möjligheten att använda rörens 
spänningsreglerande egenskaper. Statistiskt är de ofta onödiga om de inte ska kontrollera 
rörelser eller krafter i systemet.

Om en fixering krävs för att kontrollera rörelser eller krafter i rörsystemet är den maximala  
tillåtna skillnaden i axialspänningen begränsad till 150 MPa där fixeringen monteras.
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8.2.0.1

Fixeringar 
Fundament

Betong-
fundament,  
förutsättningar

De dimensioner som krävs på betong- 
fundamenten i tabellen nedan baserar sig på 
följande förutsättningar:

Jordens tryckhållfasthet: 
 150 kN/m2

Förstärkning 
 Tentor B 500 
 Re = 500 MPa 
Betongens kvalitet: 
 Tryckhållfasthet = 25 MN/m2

Belastning: 
 Fundamentet är ensidigt belastat.

Vid större dimensioner blir betong- 
fundamenten ofta väldigt stora.

Kontakta LOGSTOR för alternativa lösningar.

B

A

Min.
C
2

C
Min.

C
2

Storlek och  
förstärkning av  
betong- 
fundament

Betongfundamentens dimensioner.

Nödvändig förstärkning.

Produktakatalog Fixeringar 2.1.3.1
Projektering Systemdefinition  1.7
Hantering & Montage Montage av prefabfix 4.3

Hänvisning

Stålrör  
ø yttre mm

A B C Armeringsjärn

m m m No. Ø mm 

26.9 / 33.7 0.45 0.8 0.75 4 8

42.4 / 48.3 0.50 1.0 0.75 6 8

60.3 0.60 1.2 0.75 6 8

76.1 0.80 1.1 0.75 4 12

88.9 0.80 1.5 0.75 4 12

114.3 0.80 2.1 0.75 4 12

139.7 1.00 2.1 0.75 4 12

168.3 1.10 2.5 0.75 6 12

219.1 1.30 3.2 0.85 6 12

273.0 1.50 3.8 1.10 6 16

323.9 1.70 4.5 1.30 4 20

355.6 1.80 4.7 1.20 4 20

406.3 2.00 5.4 1.40 6 20

457.0 2.10 5.8 1.50 6 20

508.0 2.30 5.9 1.60 8 20

558.8 2.40 6.3 1.60 8 20

609.6 2.60 7.1 1.90 8 20
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9.0.0.1

Innehåll

Avslutningar 
 Översikt

Det här avsnittet beskriver komponenterna som finns för avslutningar, d v s i samband med 
fundament, källare, hus och betongkanaler. Dessa säkrar för rätt placering och skydd för  
isoleringen under varierande montageförhållanden.

Generellt 9.1
Husinföring 9.2
Murbussning 9.3
Ändtätning 9.4
Avslutningsrör  9.5
Ändhuv 9.6

Introduktion
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9.1.0.1

Avslutningar 
Generellt

Möjliga  
avslutnings- 
lösningar

Husinföring  Ingång via grunden 
och golvet, i ett 
arbetsmoment

Avslutning: Används för: Illustration:

Murbussning  Tätning mellan rör 
och omarbetning 
vid vågrät ingång 
genom vägg

Ändtätning  Skydd för  
isoleringen mot 
inträngande vatten

Avslutningsrör  Extra skydd för 
isoleringen mot 
inträngande vatten 
(motstår varmvatten)

Ändhuv  Skydd för röränden i 
samband med  
avslutning i marken
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9.2.0.1

Avslutningar
Husinföringar

Användning Husinföring används för att gå in i ett hus 
genom grunden eller ett golv i ett enda 
arbetsmoment.

Prefabricerade husinföringar underlättar 
montaget av fjärrvärmerör i byggnader utan 
källare. 

När husinföringar används ska det säkras 
så att expansionsrörelsen i genomgången 
är minimal för att skydda både röret och 
grunden/ golvet.
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9.3.0.1

Avslutningar 
Murbussning

Där rören monteras genom murverk - väggar, 
grunder etc - används murbussningar för att 
förhindra att vatten tränger igenom.

Om murbussningarna utsätts för tryck från 
grundvattnet kan de bli otäta.

För konstruktioner med ett väldigt högt  
vattentryck rekommenderas en typ av mur-
bussning som är fäst vid den invändiga, eller 
utvändiga väggen och som pressas mot 
PE'n.

PUR kommer med tiden att krypa, och därför 
rekommenderas det i de fallen att använda 
murbussningar som kan justeras.

Generellt ska man vara uppmärksam på 
expansionsrörelser som kan uppstå i en 
vågrät murgenomföring. De kan påverka 
invändiga installationer.

Användning

Murbussningarna är tillverkade av extremt 
motståndskraftigt gummi som förutom att 
den ger en bra tätning, även tillåter mindre 
expansionsrörelser i genomföringen.

OBS! De – 2 ∙ 18 mm är mindre än den  
nominala diamatern, så att murbussningen 
sitter tight runt mantelröret.

För De se Produktkatalogen s. 2.7.3.1.

De

50 mm

18 mm

Beskrivning

Om hålen borras ska deras diamater vara 
1-3% mindre än De.

Genomborrning 
av sockel
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9.3.0.2

Avslutningar 
Murbussning

Ingjutning När man gjuter in ett rör med murbussningar 
i hål, ska röret stöttas så att betongen kan 
flyta hela vägen runt murbussningen.

Använd flera murbussningar när hus- 
införingen utsätts för mindre sidobelastningar 
eller i tjocka väggar.

Detta ger en bättre tätningseffekt.

Lägg tätningsband mellan murbussningarna 
för att tillåta mindre axiala rörelser.
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9.4.0.1

Avslutningar 
Ändtätning

Ändtätningen används inomhus för tätning av rören så att fukt inte tränger igenom isoleringen.

Ändtätningar används i samband med avslutningar i kammare, anslutningar till betongkanaler, i 
källare o s v.

Kammare och kanaler får inte översvämmas så att det står vatten runt ändtätningen.

Det rekommenderas att avslutningsrör används där det fins risk för att ändtätningen kommer i 
direkt kontakt med vatten.

Användning

Beskrivning Standardändtätningen placeras på rörändan 
innan det svetsas samman med oisolerade 
rör.

Ändtätningen värmekrymps på såväl media-
röret som på manteln.

För standardändtätningar är den tillåtna  
kontinuerliga driftstemperaturen max. 130°C.

Den delade ändtätningen med dragkedja ska 
endast användas vid reparationer eller i  
samband med eftermontage.

För mantelsrörsdimensioner > ø 450 mm 
används den dock både som standard och 
för reparationer. 

För delade ändtätningar är en kontinuerlig 
temperatur upp till 110°C tillåten.
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9.5.0.1

Avslutningar 
Avslutningsrör

Användning Avslutningsrör används för att förhindra fukt 
från att tränga in i isoleringen.

De används när rören avslutas i fukt, varma 
kammare, betongkanaler o s v.

Avslutningsrör rekommenderas då det finns 
risk för en permanent påverkan av varmt  
vatten.
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9.6.0.1

Avslutningar 
Ändhuv

Användning För att avsluta ett rörsystem i marken används en PE-ändhuv. Vilken ändhuv som passar 
beror på dimensionen.

Typer av ändhuvar För dimensionerna ø90 – 630 mm används 
ändhuvar med isoleringsskålar. 

För att avsluta ett rörsystem med en mantel 
på ø 710 – 1000 mm används en PE-ändhuv 
för skumning.

Om en ändhuv placeras nära änden på en 
sektion som expanderar i marken ska  
expansionen tas upp av skumkuddar för att 
undvika oavsiktlig påverkan.

Hänvisning Produktkatalog 2.7 
Hantering & Montage: 10.0
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10.0.0.1

Innehåll

Expansionsupptagning 
Översikt

Det här avsnittet beskriver hur laterala expansionsrörelser kan tas upp i ett rörsystem. Den  
laterala expansionen i ett rörsystem kan tas upp enligt två principer:

1.  Expansionsupptagning i skumkuddar. 
Detta säkrar för att PUR-tryckspänningen inte överstiger gränsvärden, fastställt i EN 13941, 
där sPUR = 0.15 MPa. 
Skumkuddar fungerar genom att delvis ta upp och fördela expansionsrörelserna. Då  
skumkuddar har en lägre tryckstyrka minskas deformeringen av PUR-isoleringen.  
Skumkuddar kan monteras efter behov längs med de rörliga delarna av böjar/ avgreningar 
(se avsnitt 4.0 Riktningsändringar och avsnitt 5.0 Avgreningar).

2.  Expansionsupptagning i sandkuddar.  
Här överstiger ofta PUR-tryckspänningen gränsvärdet, fastställt i EN 13941 med sPUR = 
0.15 MPa. 
När sandkuddar används beräknas det vanligen med en sPUR ≤ 0,25 MPa. Vid den  
belastningen kommer PUR-skummets krympning vara < 10% över en 30-årsperiod. 
sPUR ökar med montagedjupet och isoleringstjockleken, därför är användningen av 
sandkuddar begränsad. Om sandkuddar används ska belastningen på PUR-skummet 
uvärderas/ beräknas för varje enskilt fall. PUR-skummets tryckspänningar kommer ofta att 
överstiga värdet som fastställts i EN 13941, därför kommer sandkuddar inte att beskrivas 
utförligare i den här manualen även om de använts i många år. För mer detaljerad  
information kring den här metoden, kontakta LOGSTOR

Skumkuddar 10.1

Introduktion
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10.1.0.1

Expansionsupptagning 
Skumkuddar

Skumkuddarnas 
mått

Skumkuddarna finns att fås i en storlek, som 
justeras till den faktiska manteldiametern. 

Användning Skumkuddar kan användas för att ta upp 
expansionsrörelser när den första rörelsen 
inte överstiger följande intervaller:
 -   5 < DL ≤ 28 mm (1 lager = 40 mm)
 - 28 < DL ≤ 56 mm (2 lager = 80 mm)
 - 56 < DL ≤ 84 mm (3 lager = 120 mm)

Det rekommenderas inte att fler än 3 lager av 
skumkuddar (120 mm) används, vid en max. 
temperatur på 130°C och normalt varierande 
drift. Detta säkerställer att mantelns  
kontinuerliga yttemperatur inte överstiger 
50°C, vilket i EN 13941 anges som den övre 
gränsen.

Om fler än 3 lager krävs, var vänlig kontakta 
LOGSTOR för support.

Material Skumkuddar, levererade av LOGSTOR, är tillverkade av kryssbundet PE med stängda celler.

Egenskaper Styvhet vid sammantryckning 
 Deformering Tryckspänning  
 40% 0.06 MPa 
 50% 0.09 MPa 
 75% 0.275 MPa

Värmeledningsförmåga: 0.05 W/mK vid 50°C

OBS! 
Projekteringsreglerna som presenteras i den här manualen förutsätter att LOGSTOR  
skumkuddar används.
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10.1.0.2

Expansionsupptagning 
Skumkuddar

Montera skum-
kuddar

Montera skumkuddarna på ena eller båda 
sidorna av manteln, enligt systemritningen.

Vid mindre dimensioner kan glasfibertejp 
användas för att hålla fast kuddarna.

Vid större dimensioner, och flera lager  
rekommenderas det att kuddarna packas in i 
fiberdukar o s v. 

Detta förhindrar även sand från att komma in 
mellan skumkudden och manteln, när  
schaktet återfylls.

Antal skum-
kuddar

1000

1000

1000

1000

4,0 2,0 1,0

4,0

För att fastställa antalet skumkuddar som 
krävs se avsnitt 4.0 Riktningsändringar och 
avsnitt 5.0 Avgreningar.

Från systemritningen framgår hur många 
skumkuddar som krävs för att ta upp  
expansionen. 

1a lager: 
Längden på de innersta 40 mm skumkuddar, 
angivet i meter, framgår från det första  
numret - här 4 m. Detta motsvarar 4 skum-
kuddar, då varje är 1 m lång. 

2a layer: 
Om ytterligare ett lager skumkuddar krävs, 
framgår längden på det lagret, mätt från 
böjen, från det 2a nummret - här 2 m. 

3e layer: 
Om ett 3e lager skumkuddar krävs framgår 
det från det 3e nummret - här 1 m.

På insidan av en böj kan en liknande  
förklaring återfinnas, se illustrationen.

Faktiska skum-
kuddsmått

D

Manteldiametern avgör skumkuddarnas höjd. 
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10.1.0.3

Expansionsupptagning 
Skumkuddar

Hänvinsing Produktkatalog Expansion och fixering 2.1

Projektering Riktningsändringar 4.0 
 Avgreningar 5.0

Hantering & Montage Expansion och fixpunkt 4.2
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11.0.0.1

Innehåll

Flexibla rör 
Översikt

Det flexibla rörystemet består av två rörtyper - FlexPipe med en slät LDPE-mantel och den 
mer flexibla FlextraPipe med en korrugerad HDPE-mantel. Båda systemen är kompletta 
flexrörsystem för distributionsnätverk och mindre avgreningsrör.

De långa flexibla rören passar särskilt bra för:
 - Avgreningar utan skarvar
 - När växtlighet eller andra hinder ska passeras
 - Kuperad terräng
 - Olika typer av jordborrning

Det här avsnittet innehåller generella projekteringsregler för användning av flexibla rörsystem.

De faktiska projekteringsreglerna för varje enskilt mediarör beskrivs i deras respektive avsnitt. 

Generellt 11.1 
Schakt 11.2
Anslutningar till huvudrör 11.3
Avslutningar 11.4

Introduktion
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11.1.0.1

Flexibla rör
Generellt

Introduktion FlexPipes finns tillgängliga med 5 olika typer av mediarör för Fjärrvärme/ Fjärrkyla och  
hushållsvatten (DW). 

Möjliga kombinationer av mantel, användning och mediarörstyp framgår av tabellen nedan.

Vilken typ som ska användas beror på flera olika faktorer: 
 - Användning: Hushållsvatten/värme/kyla
 - Driftsförutsättningar: Tryck och temperatur
 - Skarvmetoder: Presskopplingar / lödning / svetsning / kompressionskopplingar (DW)
 - Tradition

Läs mer under de olika typerna av flexibla rör eller fråga LOGSTOR.

Användnings- 
områden

* 6 bar = SDR 11 
** 10 bar = SDR 7.4 
*** PN 16 beräknas vid max. 120°C (Svenska fjärrvärmeföreningen D 213).

Rörtyp

Material Användningsområde
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FlexPipe:

SteelFlex Steel PUR PE-LD x x 25 120 130 20-28 x

PexFlex DH PEXa PUR PE-LD x x 6* 85 95 16-110

AluFlex Alu/PEX PUR PE-LD x x x x 10** 95 105 16-32

CuFlex Koppar PUR PE-LD x x x x 16*** 120 130* 15-35 x

FlextraPipe:

PexFlextra PEXa PUR PE-HD x x 6 85 95 16-110

SaniFlextra PEXa PUR PE-HD x x 10 85 95 22-63

AluFlextra Alu/PEX PUR PE-HD x x x x 10 90 95 20-32
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11.2.0.1

Flexibla rör
Schakt

Montage- 
metoder

FlexPipes monteras i schakt eller genom 
jordborrningstekniker, antingen bredvid eller 
ovanpå varandra enligt illustrationen och 
nedanstående min. mått.

FlextraPipes monteras i schakt liksom 
FlexPipes, men FlextraPipes kan endast 
användas i samband med borrning, om de 
dras genom ett ledningsrör.

När rören monteras i schakt ska de omges 
av 50 mm återfyllnadsmaterial, med  
egenskaper som beskrivet nedan.

Min. 400 mm jordtäcke från underkanten av 
vägens asfalt/ betong. 

B = Varningstejp/nät

Vid riktningsändringar ska schaktets hörn 
avrundas till en min. radie på 0.6 – 1.6 m 
beroende på manteldimensionen. 

Min 150
mm + 2D

B
50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

5050

50

D

D

D

D

D

D

Min
100
mm
+ D

Min 400 mm

Böjradie Se aktuellt avsnitt.

Återfyllnads- 
material

Följande materialspecifikationer gäller för återfyllnadsmaterial under normala förhållanden:

Max. kornstorlek: ≤ 32 mm
Max. 10 viktprocent: ≤ 0.075 mm eller
Max. 3 viktprocent: ≤ 0.020 mm
Likformighetskoefficient: 

Renhet:  Materialet ska inte innehålla skadliga mängder växtrester, mull, lera 
eller slamklumpar (max. 2%).

Kornform:  Stora korn med skarpa kanter, som kan skada rör och skarvar ska 
undvikas.

Försiktig och jämn kompaktering krävs.

d60
d10

= >1.8
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11.3.0.1

Flexibla rör
Anslutning till huvudrör

Vinkelrät 
anslutning

Det bästa sättet att få ett felfritt montage 
mellan ett flexibelt rör och ett huvudrör är 
att helt räta ut det flexibla rörets ändar innan 
montaget. 

Uträtningen av ändarna görs bäst innan den 
önskade längden kapas från rullen.

Vid vinkelrät anslutning till huvudrör ska 
min. 2 m av avgreningsrörets schakt förbli 
avtäckt för att ge rum åt senare montage av 
presskopplingar/ svetsning. 

Rörelser i huvudröret och långa  
avgreninsgrör kan kräva specialmått; se  
avsnitt 5 "Avgreningar" samt de  
begränsningar som bekrivs under det  
aktuella flexrörs-avsnittet.

B = 2 m rakt flexrör + schaktbredd.

B
2m

Parallell 
anslutning

FlexPipes som är monterade i samband med 
borrning, kan med hänsyn till utrymmet alltid 
anslutas parallellt till huvudledningen.

Rörelser i huvudröret och långa  
avgreningsrör kan kräva specialmått; se  
avsnitt 5 "Avgreningar" samt de  
begränsningar som bekrivs under det  
aktuella flexrörs-avsnittet.

B = 2 m rakt flexrör + schaktbredd.

B
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11.4.0.1

Flexibla rör
Avslutningar

Avslutning i hus Vid husanslutningar där genomföringsrör  
gjutits in eller en rak/ vinklad sockel-
genomföring gjorts, ska det säkras för att 
det flexibla röret leds genom basen i samma 
arbetsmoment som montaget och åter-
fyllningen. Min. 500

Det flexibla röret avslutas min. 500 mm från 
den invändiga sockeln/ golvet.

M
in.

 5
00

Genomförings- 
rör

För ingångar i hus kan det vara fördelaktigt 
att använda ett genomföringsrör enligt  
tabellen nedan.

H
R

L

ø
M

in
. 5

00

Flexibelt rör 
ø out. mm

R 
ø mm

H 
mm

L 
mm

ø 
mm

77 800 107 1050 125

90 800 124 1050 125

110 900 142 1250 140

125 1000 158 1350 160
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11.4.0.2

Flexibla rör
Avslutningar

Genomförings- 
rör,
forts

Ett dragverktyg och dragstrumpa  
rekommenderas att användas då det flexibla 
röret ska dras igenom genomföringsröret. 

Dragverktyget kan vara manuellt, som  
illustrationen visar, eller med en elektrisk 
vinsch.

Sockel- 
genomföring

Den angivna diametern för borrning  
rekommenderas för sockelgenomföring då 
murbussningar används.

För konstruktioner med högt vattentryck är 
murbussningar som är fixerade i den yttre 
eller inre väggen och som pressas mot 
PE-manteln, att rekommendera. 

De

50 mm

18 mm

Referenser Projektering SteelFlex 12 
 PexFlex DH och PexFlextra DH 13
 AluFlex oc AluFlextra 14
 CuFlex 15 
 SaniFlextra 16

Mantel- 
diameter 
ø utv. mm

Borrdiameter 
ø mm

Mur- 
bussning 

utv. De mmMin Max

77 101 105 107

90 116 122 124

110 135 140 142

125 151 156 158

140 167 171 173

160 187 191 191

180 207 211 209

Avslutning i  
skåp

Vid murgenomföring ovan jord i samband 
med ett skåp, ska ett öppet schakt på min. 2 
m lämnas tillgängligt från väggen för senare 
rördragning.  

OBS! Änden av det flexibla röret måste vara 
tillräckligt långt för senare murgenomföring 
och invändigt montage.

Lmin = 2 m + H + B + 0.5 m
2m

L
B

H

0.5m
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12.0.0.1

Innehåll

SteelFlex 
Översikt

SteelFlex-rör ger ett komplett flexibelt rörsystem som främst används för husanslutningar.

SteelFlex levereras i små dimensioner, vilket ger en bra flexibilitet under montaget.

Projekteringsregler 12.1 
Exempel på montagekombinationer 12.2

Introduktion



Projektering · 2015.09 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

12.1.0.1

SteelFlex
Projekteringsregler

Generellt SteelFlex kännetecknas av:

 - En hög driftstemperatur - kontinuerlig: upp till 120 °C, kortvarigt 130 °C
 - Ett högt tryck, max 25 bar
 -  Mediaröret svetsas på samma sätt som med andra stålmediarör.
 - Stålmediaröret har en hög formstabilitet när rören böjs i den önskade kurvan.

När mediaröret i ett SteelFlex-rör expanderar med temperaturen kommer spänningar att  
byggas upp i stålröret.

I raka rörledningar kan SteelFlex monteras kalla utan att överbelastas, oavsett längd. Det kan 
dock vara nödvändigt att minska spänningen vid avgreningspunkten och axiala rörelser vid 
ingången i byggnaden.

Spänningarna kan minskas genom att expansionen tas upp i kurvor och böjar som etableras 
under installationen av det flexibla röret.

Böjradie

Expansion

Vid riktningsändringar kan SteelFlex-röret 
böjas på plats till min. böjradie R.

SteelFlex-rörets flexibilitet beror på  
temperaturen i röret.

Vid temperaturer på under 5°C ska manteln 
värmas med en gaslåga så att den blir l 
jummen innan röret ska rullas ut eller böjas.

Vid montaget kan det vara nödvändigt att 
säkra rörets position genom att exempelvis 
delvis återfylla schaktet.

Mantelrör 
ø utv. mm

Min. böjradie, R
m

77 0.8

90 0.9

110 1.1

Mantel 
ø utv. mm

Lmax
m

77 30

90 25

110 20

45° vinkelrät avgrening 
Då ett SteelFlex-rör ska anslutas till en 45° 
avgrening kan SteelFlex-röret max vara Lmax. 
långt. Om SteelFlex-röret är längre ska en 
Z-böj med ett avstånd på 2 x R mellan  
böjarna monteras, se illustrationen på sida 
12.2.0.1

90° parallellavgrening 
Då ett SteelFlex-rör ska anslutas till en  
parallellavgrening ska den parallella delen 
av avgreningen vara minst  2 x R lång. Efter 
det finns ingen begränsning för längden 
på SteelFlex-röret, se illustrationen på sida 
12.2.0.1

När en avgrening görs med SteelFlex från ett stålmediarör ska det säkras för att rörelserna i 
huvudröret inte överförs till avgreningen.

Avgrening med ett SteelFlex-rör ska inte göras om rörelserna i huvudröret är > 56 mm.

För mer detaljer, se illustrationen på nästa sida.
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12.2.0.1

SteelFlex
Exempel på montagekombinationer

Avgrenings- 
längder och 
införingar i hus

*) Rörelser är ej tillåtet om beslag används direkt på insidan av väggen.
**) Var uppmärksam på extra rörelser i samband med borrning.

Avgrenings-
punkt Avgreningsrör

Införing i byggnad
Rörelse ej tillåtet Rörelse tillåtet

Min. 2xR

  < Lmax L = max 25 mm *)**)

Min.
2xR

Min. 2xR

Min. R

Max Lmax

Min R

Min R

< Lmax 

  L max 

Min. 2xR

Min. R

L = max 25 mm *)

L = max 25 mm *)
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12.2.0.2

SteelFlex
Exempel på montagekombinationer

Rörelser i  
huvudröret

*) Avgreningen kläs med en 40 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
**) Avgreningen kläs med en 80 mm tjock och 1 m lång skumkudde den första metern och en  
   40 mm tjock och 1 m lång skumkudde den andra metern.
***) Rörelse i huvudröret > 56 mm: Avgreningar med SteelFlex ska inte utföras.

AvgreningsrörHuvudrör med 
stålmediarör

  <
 2

8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
 5

6 
m

m
 

*)

**)

***)

  <
 1

0 
m

m
 

Hänvisning Produktkatalog  FlexPipes 3.0 
 Avslutningar med FlexPipes 3.6

Hantering & Montage Montage av FlexPipes 11.0 
 Montage av FlexPipes, generellt 11.1 
 Montage av raka skarvar, generellt 11.3

Projektering Avgreningar, generellt 5.0
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13.0.0.1

Innehåll

PexFlex och PexFlextra DH 
Översikt

PexFlex och PexFlextra DH (både kommer att benämnas som FlexPipe i det här avsnittet) är 
kompletta flexibla rörsystem. 
PexFlex har en slät mantel. 
PexFlextra DH har en korrugerad mantel.

Båda systemen kan kombineras om hänsyn tas till de särskilda förutsättningar som beskrivs i 
det här avsnittet.

Det breda dimensionsspannet gör att FlexPipe kan användas vid avstick till hus såväl som till 
mindre distributionsledningar.

Projekteringsregler 13.1 
Exempel på montagekombinationer 13.2

Introduktion
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13.1.0.1

PexFlex och PexFlextra DH
Projekteringsregler

Generellt FlexPipes kännetecknas av:

 - En kontinuerlig driftstemperatur på 85°C
 - En kortvarig temperatur upp till 95°C
 -  Ett driftstryck på max 6 bar för systemen 
För rördimensionerna ø16, ø22, och ø28 är det tillåtna driftstrycket max. 10 bar

 -  Anslutning till mediarör genom presskopplingar
 - Hög flexibilitet när rören böjs i den önskade kurvan

Expansion Båda systemen är flexibla rörsystem som inte kräver särskilda åtgärder för installation i  
marken.

De är självkompenserande och tack vare PEX-mediarörets egenskaper behövs ingen hänsyn 
tas till expansionen i markförlagda system. 

När ett FlexPipe-rör ansluts till ett preisolerat stålrör ska det säkras för att inte alltför stora 
rörelser från stålröret förs över till FlexPipe-systemet.
Detta säkerställs genom att en anslutning etableras från stålröret till FlexPipe-röret vid en 
avgrening eller efter en böj. Då anslutningen är en direkt förlängning av stålrörsledningen får 
längden på stålrörsledningen inte överstiga 14 m.

När en avgrening görs med FlexPipe från ett stålmediarör ska det säkras för att rörelserna i 
huvudröret inte överförs till avgreningsröret. För mer detaljer, se illutsrationen på nästa sida. 

Böjradie Vid riktningsändringar kan FlexPipes böjas på 
plats i den minsta böjradien R.

FlexPipe-rörets flexibilitet beror på rörets 
temperatur. 

Vid temperaturer under 5°C ska manteln  
värmas med en gaslåga så att den blir  
ljummen innan röret ska rullas ut eller böjas.

Vid montaget kan det vara nödvändigt att 
säkra rörets position genom att exempelvis 
delvis återfylla schaktet.

Mantel
ø utv. mm

Min. böjradie, R
m

PexFlex DH:

77 0.8

90 0.9

110 1.1

125 1.25

140 1.4

160 1.6

PexFlextra DH:

90 0.7

110 0.9

125 1.0

140 1.1

160 1.6

180 1.8
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13.2.0.1

PexFlex och PexFlextra DH
Exempel på montagekombinationer

Längd på  
avgreningsrör 
och införing i hus

*) Rörelser är ej tillåtet om beslag används direkt på insidan av väggen.

Avgrenings-
punkt Avgreningsrör

Införing i byggnad
Rörelse ej tillåtet Rörelse tillåtet

Huvudröret
AvgreningsrörHuvudrör med

 stålmediarör

  <
 1

0 
m

m
 

  <
 2

8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
 5

6 
m

m
 

*)

**)

***)

  <
 5

 m
m

 

*) Avgreningen kläs med en 40 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
**)  Avgreningen kläs med en 80 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
***)  Rörelse i huvudröret > 56 mm: Avgreningar med FlexPipe ska inte utföras.
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13.2.0.2

PexFlex och PexFlextra DH
Exempel på montagekombinationer

Hänvisning Produktkatalog  FlexPipes 3.0 
 PexFlex DH 3.2 
 Avslutningar med FlexPipes 3.6

Hantering & Montage Montage av FlexPipes 11.0 
 Montage av FlexPipes, generellt 11.1 
 PexFlex DH 11.2.1 
 Montage av raka skarvar, generellt 11.3

Projektering Avgreningar, generellt 5.0
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14.0.0.1

Innehåll

AluFlex och AluFlextra 
Översikt

AluFlex och AluFlextra (båda kommer att benämnas som FlexPipe i det här avsnittet) är  
kompletta, flexibla rörsystem. 
AluFlex har en slät mantel. 
AluFlextra DH har en korrugerad mantel.

Båda systemen kan kombineras, om hänsyn tas till de särskilda förutsättningarna som 
beskrivs i det här kapitlet.

FlexPipe kan användas vid avstick till hus såväl som mindre distributionsledningar.

Projekteringsregler 14.1 
Exempel på montagekombinationer 14.2

Introduktion
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14.1.0.1

AluFlex och AluFlextra
Projekteringsregler

Generellt AluFlex och AluFlextra kännetecknas av:

 -  En kontinuerlig driftstemperatur för: 
AluFlex: 95°C 
AluFlextra: 90°

 -  En kortvarig temperatur på: 
AluFlex: 105°C 
AluFlextra: 95°C

 -  Ett driftstryck på max 10 bar för systemen
 - För rördimensionerna ø16, ø22, och ø28 är det tillåtna driftstrycket max. 10 bar
 -  Anslutning till mediarör genom presskopplingar
 - Hög flexibilitet när rören böjs i den önskade kurvan

Expansion Båda systemen är flexibla rörsystem som inte kräver särskilda åtgärder för installation i  
marken.

De är självkompenserande och tack vare mediarörets egenskaper behövs ingen hänsyn tas till 
expansionen i markförlagda system.

När ett FlexPipe-rör ansluts till ett presiolerat stålrör ska det säkras så att inte alltför stora  
rörelser från stålröret förs över till FlexPipe-systemet. Detta säkerställs genom att en anslutning 
etableras från stålröret till FlexPipe-röret vid en avgrening eller efter en böj. Om anslutningen är 
en direkt förlängning av stålrörsledningen får inte stålrörsledningen vara mer än 2 m från  
närmaste expansionsböj.

När en avgrening görs med FlexPipe från stålhuvudrörsledning ska det säkras för att  
rörelserna i huvudrörsledningen inte överförs till avgreningsröret. För mer detaljer, se  
illustrationen på nästa sida.

Böjradie Vid riktningsändringar kan FlexPipe-rören 
böjas på plats i den minsta böjradien R.

FlexPipe-rörets flexibilitet beror på rörets 
temperatur.

Vid temperaturer under 5°C ska manteln  
värmas med en gaslåga så att den blir  
ljummen innan röret rullas ut eller böjs.

Vid montaget kan det vara nödvändigt att 
säkra rörets position genom att exempelvis 
delvis återfylla schaktet.

Mantel
ø utv. mm

Min. böjradie, R
m

AluFlex:

77 0.8

90 0.9

110 1.1

AluFlextra:

90 0.7

110 0.9
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14.2.0.1

AluFlex och AluFlextra
Exempel på montagekombinationer

Längd på  
avgreningsrör 
och införing i hus

*) Rörelser är ej tillåtna om beslag används direkt på insidan av väggen .

Avgrenings-
punkt Avgreningsrör

Införing i byggnad
Rörelse inte tillåten Rörelse tillåten

Huvudröret

*) Avgreningen är klädd med en 40 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
**)  Avgreningen är klädd med en 80 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
***)  Rörelse i huvudröret > 56 mm: Avgreningar med FlexPipe ska inte utföras.

AvgreningsrörHuvudrör med
stålmediarör

  <
 1

0 
m

m
 

  <
 2

8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
 5

6 
m

m
 

*)

**)

***)

  <
 3

 m
m
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14.2.0.2

AluFlex och AluFlextra
Exempel på montagekombinationer

Hänvisning Produktkatalog  FlexPipes 3.0 
 AluFlex 3.3 
 Avslutningar med FlexPipes 3.6

Hantering & Montage Montage av FlexPipes 11.0 
 Montage av FlexPipes, generellt 11.1 
 AluFlex 11.2.2 
 Montage av raka skarvar, generellt 11.3

Projektering Avgreningar, generellt 5.0
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15.0.0.1

Innehåll

CuFlex 
Översikt

CuFlex-rören utgör ett komplett, flexibelt rörsystem för distributionsnätverk och mindre  
anslutningar till hus.

Projekteringsregler 15.1 
Exempel på montagekombinationer 15.2

Introduktion
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15.1.0.1

CuFlex
Projekteringsregler

Generellt

Expansion CuFlex är ett flexibelt rörsystem som inte kräver några särskilda åtgärder för installation i  
mark.

Det är ett självkompenserande system och tack vare CuFlex-mediarörets egenskaper behövs 
ingen hänsyn tas till expansionen markförlagda CuFlex-rör. 

När ett CuFlex-rör ansluts till ett preisolerat stålrör ska det säkras så att inte alltför stora  
rörelser från stålröret förs över till CuFlex-system. Detta säkerställs genom att en anslutning 
etableras från stålröret till CuFlex-röret, vid en avgrening eller efter en böj. Om anslutningen är 
en direkt förlängning av stålrörsledningen, får längden på stålrörsledningen inte överstiga 2 m.

När en avgrening utförs med CuFlex från en huvudledningen i stål ska det säkras för att  
rörelserna i huvudledningen inte förs över till avgreningen.

CuFlex kännetecknas av:

 - En kontinuerlig driftstempeartur upp till 120°C
 - En kortvarig temperatur upp till 130°C
 - Ett driftstryck på max. 16 bar
 - Anslutning till mediarör genom presskopplingar eller lödmuffar
 -  Hög flexibilitet och formstabilitet i mediaröret när rören böjs i den önskade kurvan.

Böjradie Vid riktningsändringar kan CuFlex-rören böjas 
på plats i den minsta böjradien R.

CuFlex-rörets flexibilitet beror på rörets  
temperatur.

Vid temperaturer under 5°C ska manteln 
värmas upp med en gaslåga så att den blir 
ljummen innan rören rullas ut eller böjs. 

Vid montaget kan det vara nödvändigt att 
säkra rörets position genom att exempelvis 
delvis återfylla schaktet.

Mantel
ø utv. mm

Min. böjradie Rq
m

77 0.8

90 0.9

110 1.1
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15.2.0.1

CuFlex
Exempel på montagekombinationer

Längd på  
avgreningsrör 
och införing i hus

*) Rörelser är ej tillåtna om beslag används direkt på insidan av väggen.

Avgrenings-
punkt Avgreningsrör Införing i byggnad

Min. 2xR

Max. 20 

Min R

*)

Min. 2xR

Min. R

Min R
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15.2.0.2

CuFlex
Exempel på montagekombinationer

Rörelser i  
huvudröret

*) Avgreningen är klädd med en 40 mm tjock och 1 m lång skumkudde.
**)  Avgreningen är klädd med en 80 mm tjock och 2 m lång skumkudde.
***) Rörelse i huvudröret > 56 mm: Avgreningar med CuFlex ska inte utföras.

Hänvisning

AvgreningsrörHuvudledning med 
mediarör i stål & koppar

  <
 1

0 
m

m
 

  <
 2

8 
m

m
 

  <
 5

6 
m

m
 

  >
 5

6 
m

m
 

*)

**)

***)

  <
 3

 m
m

 

Produktkatalog  FlexPipe 3.0 
 CuFlex 3.4 
 Avslutningar med FlexPipes 3.6

Hantering & Montage Montage av FlexPipes 11.0 
 Montage av FlexPipes, generellt 11.1 
 CuFlex 11.2.3 
 Montage av raka skarvar, generellt 11.3

Projektering Avgreningar, generellt 5.0



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Projektering · 2015.09

16.0.0.1

Innehåll

SaniFlextra 
Översikt

SaniFlextra-rör utgör ett komplett flexibelt rörsystem för distributionsnätverk och mindre  
anslutningar till hus.

Mediaröret i SaniFlextra är tillverkat av PEXa som är godkänt för hushållsvatten.

Projekteringsregler 16.1 
Exempel på montagekombinationer 16.2

Introduktion
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16.1.0.1

SaniFlextra
Projekteringsregler

Generellt

Expansion SaniFlextra är ett flexibelt rörsystem som inte kräver några särskilda åtgärder för installation i 
mark.

Mediaröret är tillverkat i PEX, vilket innebär att SaniFlextra är självkompenserande och att det 
inte är nödvändigt att ta hänsyn till expansionen i marken.

Om såväl huvudröret som avgreningen är SaniFlextra används inte skumkuddar vid  
avgreningen.

SaniFlextra känntecknas av:

 - En driftstemperatur upp till 85°C
 - En kortvarig temperatur upp till 95°C
 - Ett driftstryck på max. 10 bar
 - Anslutning till mediaröret genom presskopplingar
 -  Hög flexibilitet i PEX-mediaröret när röret böjs i den önskade kurvan.

Min. böjradie, R Vid riktningsändringar kan SaniFlextra-röret 
böjas på plats i den minsta böjradien R.

Vid temperaturer under 5°C ska manteln 
värmas upp med en gaslåga så att den blir 
ljummen, innan rören rullas ut eller böjs.

SaniFlextra-rörets flexibilitet beror på rörets 
temperatur. Vid montaget kan det vara  
nödvändigt att säkra rörets position genom 
att exempelvis delvis återfylla schaktet.

Mantel
ø utv. mm

Min. böj radie
m

90 0.7

110 0.9

125 1.0
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16.2.0.1

SaniFlextra
Exempel på montagekombinationer

Längd på  
avgreningsrör 
och införing i hus

Avgrenings-
punkt Avgreningsrör

Införing i byggnad
Rörelse ej tillåtet Rörelse tillåtet

Hänvisning Projektering Flexibla rör, generellt  11
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18.0.0.1

Innehåll

Värmeförlust
Översikt

Det här avsnittet beskriver LOGSTOR's knowhow om beräkning av isoleringsvärden och 
värmeförluster i presiolerade rörsystem.

Här beskrivs möjligheterna för beräkning av följande parameter med onlineprogrammet 
"LOGSTOR Calculator":

 - Värmeförluster i relation till PUR-skummets åldrande
 - Ekonomin
 - Utsläppen (CO2 utsläpp)

Beräkningarna kan utföras som:
 - Standardberäkningar enligt EN 13941
 -  Avancerade beräkningar som tar temperaturens påverkan på lambdavärdena (l) med i 
beräkningen

Förutom att visa beräkningarna kan programmet illustrera resultaten och skillnaden mellan 
olika rörsystem i graferna. Den avancerade varianten kan även visa grafiska bilder på isotermer 
i, och runt rören.

Värmeförlusterna kan även ingå i den beskrivna analysen av livscykelkostnader.

Generellt  18.1
Beräkningar 18.2

Introduktion
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18.1.0.1

Värmeförlust
Generellt

Beräkning av 
värmeförlust

Varje kombination av rörtyp och dimension 
har sin specifika åldringskurva beroende på 
isoleringens och mantelns tjocklek. Om röret 
är producerat traditionellt eller kontinuerligt 
(conti) samt är med eller utan diffusionsspärr 
påverkar också.

Med dessa parameter i beaktning kan 
LOGSTOR Calculator visa åldringskurvan 
som gäller för ett specifikt rör.

För att beräkna värmeförluster från olika rörsystem har LOGSTOR utvecklat online- 
beräkningsprogrammet LOGSTOR Calculator.

Programmet gör det möjligt att beräkna värmeförlusten för alla rörprodukter ur LOGSTOR's 
standardsortiment med fjärrvärmeprodukter. 

Programmet gör det också möjligt att justera de parameter som påverkar värmeförlusten för 
att få det mest exakta resultatet.

LOGSTOR Calculator innehåller två  
beräkningsmetdoer:

 - Standard enligt EN 13941
 - Avancerad

Standard- 
beräkning enligt  
EN 13941

När beräkning av värmeförlust sker enligt EN 13941 används formlerna och principerna som 
anges i standarden.

I värmeförlustberäkningarna används en värmeledningsförmågakoefficient, l50, för PUR-
skummet. Detta är ett standardiserat test l-värde vid en temperatur i skummet på 50°C.

Därutöver beräknas förändringen i PUR-skummets l-värde över tid.

Så värmeförlusten för alla typer av rör i LOGSTOR's sortiment kan beräknas, både för  
standardproducerade rör utan diffusionsspärr och för contiproducerade rör med diffusions-
spärr.

För produktionsmetoder, se Produktkatalogen sida 2.0.1.1

Beroende på rörsystemet kan värmeförlusten beräknas med och utan åldrandet över den 
önskade tidsperioden med motsvarande värden för ekonomi och utsläpp.
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18.2.0.1

Värmeförlust
Beräkningar

Avancerad 
beräkning

I den avancerade metoden tas det, utöver åldrandet av PUR-skum p g a diffusion, även  
hänsyn till temperaturens påverkan på materialens l-värde.

Dessa variabler är inkluderade i den avancerade beräkningsmetoden vilket ger en mer precis 
värmeförlustberäkning.

Metoden baseras på formlerna och principerna i Petter Wallenténs rapport ”Steady-state heat 
loss from insulated pipes". 

Den här metoden ger även en grafisk  
illustration (isotermbild) av temperaturens 
påverkan i marken och på rören, samt visar 
mantelns yttemperatur.

Ekonomisk 
beräkning

En ekonomisk beräkning kan göras med 
LOGSTOR Calculator. Den baseras på 
beräkningsräntan och energipriset. 

Resultatet är nuvärdet av värmeförlusten från 
systemet baserat på den valda tidsperioden.

Denna funktion gör det lättare att utvärdera 
vilken typ av rör som är mest lönsam.

Perioden för den ekonomiska beräkningen 
kan sättas mellan 1-30 år.

För att göra en ekonomisk beräkning måste 
priset per kWh och och av omkostnadsskäl, 
en ränta anges. 

Resultatet av den ekonomiska beräkningen 
är skräddarsydd för att ingå direkt i  
utvärderingen av den totala livscykel- 
kostnaden. 

Utsläpp Programmet kan också visa den ungefärliga 
storleken på utsläppet som kommer av att 
producera energin till värmeförlusten i en 
rörledning. 

Resultatet kan visas för ett år eller som sum-
man över en vald period.

Resultatet baseras på vilken bränsletyp som 
valts och värmeproduktionsanläggningens 
effektivitet.
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18.2.0.2

Värmeförlust
Beräkningar

Livscykelkostnad För att utvärdera vilken typ av rör som är mest ekonomiskt att investera i, måste en analys av 
livscykelkostnaden göras.

Livstiden för ett fjärrvärmesystem är vanligtvis 30 år, även om det lätt kan vara i drift mycket 
längre än så.

Beräkningen av livscykelkostnader inkluderar följande parameter:

Investeringar:
 - Rörmaterial
 - Rörarbeten
 - Utgrävning
 - Besiktning (projektering och kvalitet)

Driftskostnader:
 - Ström till pumpar
 - Värmeförlust i rörledningen

Underhåll:
 - Reparationer
 - Förvaltning

Värden för livstidens värmeförlust kan beräknas direkt i LOGSTOR Calculator med de valda 
förutsättningarna och utgör en del av utvärderingen kring vilket rörsystem som ska väljas och 
projektets räntabilitet.

Hänvisning Calculator-programmet finns att hitta här: www.logstor.com

Produktkatalog, sida 2.0.1.2.

http://www.logstor.com/
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19.0.0.1

Innehåll

Rördimensionering
Översikt

Generellt  19.1

Introduktion Rördimensioner kan beräknas med LOGSTOR's onlineberäkningsprogram, Calculator.

Med detta program kan rörledningar som är en del av rörsystemet och som ingår i 
LOGSTOR's standardutbud för fjärrvärme, dimensioneras.

Programmet är särskilt användbart när få rörsektioner eller anslutningar till hus ska 
dimensioneras.

Tryckförlusten för en viss rörledning kan också beräknas. 

I ett rörsystem med många avgreningar ska den kritiska sträckningen och differenstrycket 
beräknas, med parameter såsom nivåskillnader, singel-motstånd o s v inkluderade.

Dessa parameter omfattas inte av programmet, och därför är rekommendationen att endast 
använda programmet som ett kompletterande verktyg för dimensionering av rörledningar.

I samband med dimensionering och tryckfallsberäkningar används formler och principer enligt 
Colebrook & White.
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19.1.0.1

Rördimensionering
Generellt

Grundläggande 
parameter

För att bestämma den korrekta rördimensionen är det nödvändigt att känna till följande 
faktorer:
 - Energimängden som rörledningen ska leverera
 - Faktisk temperaturskillnad
 - Tillåten tryckförlust

Normalt är avkylningen från framröret till returröret bestämt på förhand.

Kraven på avkylning och energiförsörjningen bestämmer vattenflödet i kg/ sek.

Vilken energimängd som krävs i ett hushåll fastställs med följande faktorer i åtanke;  
uppvärmning, bruksvatten och huruvida värmeväxlare eller varmvattentankar finns installerade 
eller ej.

Energiförsörjningen i ett distributionsnätverk bestäms genom att konsumtionen från varje 
enskild konsument läggs samman och multipliceras med en samtidighetsfaktor:

Härtill läggs värmeförlusten till omgivningen:
P = S (q ∙ S) + f
P = Total energiförsörjning, W
q = Energiförsörjning per konsument , W
S = Samtidighetsfaktor i %
f = Värmeförlust i rörledningen, W

Samtidighets- 
faktorer

Följande samtidighetsfaktorer används vanligen när energibehovet för ett enfamiljshus ska fast-
ställas, men lokala erfarenheter eller förordningar kan/ ska även tas hänsyn till:

Uppvärmning:

Varmt bruksvatten:

n är antalet hus

För mer än 50 hus är faktorn s∆ för varmt bruksvatten = 0

0.38
ns = 0.62 · 

1.0 · n-0.5 · (51 - n)
50s∆ =

Typ av rörledning
Maxhastighet 

m/s

Överföringsledning 3.5

Huvudrör 2.5

Avgreningsrör 1.0

LOGSTOR rekommenderar följande max-
hastigheter för att förhindra: 
 - Möjliga bullerstörningar
 - Erosionsrisk i överföringsledningar.

Gränsvärden

Minhastigheten fastställs med hänsyn till flödestemperaturen hos den konsument som finns 
längst ut på ledningen och differenstrycket i ledningen.

Hänvisning Beräkningsprogrammet Calculator www.logstor.com

http://www.logstor.com
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