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Förord 

 
Denna rapport är ett examensarbete inom maskinteknik och avslutar 

därmed mina studier på maskiningenjörsprogrammet på högskolan i 

Gävle 2017. Arbetet har utförts på ÅF i Gävle under uppdrag av Gävle 

Energi. 

 

Ett stort tack till Nemanja Stanisic, Ove Lundqvist samt övriga 

medarbetare på ÅF i Gävle för den kunskap och inspiration ni delat med 

er av. Riktar även tack till Sven-Erik Lundberg som genom stort 

engagemang och sakkunnighet handlett arbetet från början till slut.  
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Sammanfattning 
 

Arbetet utgångspunkt var att Gävle Energi skulle byta en fjärrvärmepump 

på Carlsborgs kraftvärmeverk. Till följd av detta krävdes lastberäkningar 

och spänningsanalyser för att verifiera att pumpbytet kunde ske utan 

otillåtet höga spänningar eller laster på rör och pumpstudsar. Arbetet 

utfördes med syftet att uppnå säker och effektiv drift och tillförsel av 

fjärrvärme till Gävle kommun och dess invånare, samt bidra med 

forskning som kan underlätta för framtida arbeten inom rörkonstruktion. 

 

På grund av att ritningar och konstruktionsunderlag saknades på 

rörsystemet krävdes det att rörsystemet mättes. Två olika metoder 

användes till detta och jämfördes sedan med varandra. De två olika 

metoderna var laserskanning och manuell inmätning med lasermätare. 

För modellering av rörsystemet användes Plant 3D och CAE-pipe 

användes som beräkningsprogram i samband med rådande standarder 

och direktiv. 

 

Analyser på beräkningsresultaten visade att spänningarna i systemet 

nådde otillåtet höga nivåer men att detta kunde åtgärdas genom att 

installera fixerade rörstöd på 3 olika punkter istället för glidstöd. Last och 

momentberäkningarna visade att den nyinköpta pumpen, inte var 

konstruerad för de laster och moment som enligt beräkningarna verkade 

på pumpstudsarna. Därmed beslutades det att undersöka möjligheten att 

köpa en ny pump istället för att konstruera om rörledningen. 

 

Då rörledningen inte kommer konstrueras om, kommer inte 

konstruktionsunderlag på ombyggnationer till Gävle Energi att kunna 

överlämnas. Däremot uppfylls målet att ”konstruera en 

fjärrvärmeledning, med godkänd spänningsanalys.” Detta eftersom 

spänningen i rörsystemet uppnår godkända resultat enligt EN13480 och 

PED-direktivet efter att fixerade rörstöd installerats. 

 

Jämförelsen mellan de olika mätmetoderna tydde på att inmätning med 

lasermätare passade bra för små och mindre komplexa system, medan 

laserskanning lämpade sig bättre för större och mer komplexa system.  
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Abstract 
 

Due to the replacement of a distribution pump in a public district heating 

plant, the dimensioning of the piping system has been analyzed. The 

specifications and standards controlling the system design are 

summarized in Connection with the PED directive (Pressure Equipment 

directive). The report also contains evaluation of two methods for 

measuring the existing piping system –  laser scanning and manual 

measurement with laser by hand.  A commercial software (CAE-pipe) is 

used for calculation and analysis on the system. The new system is 

analyzed based on the impact of weight, pressure, and thermal expansion, 

on the loads and torques, affecting the inlet- and outlet flanges of the 

pump. In addition the stresses in the most critical nodes of the system are 

calculated. The need of reinforcements of the piping system, using 

additional fixed supports, is verified.         
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Carlsborgs kraftvärmeverk, som ägs av Gävle Energi ska byta 

fjärrvärmepump. Till följd av detta måste det fastställas om den befintliga 

fjärrvärmeledningen uppfyller de krav som ställs för de nya 

förutsättningarna som pumpbytet medför. Resultatet kommer verifieras 

med spänningsberäkningar och konstruktionsritningar vid eventuella 

ombyggnationer. Examensarbetet utförs på ÅF i Gävle på avdelningen 

Industry- mech and plant design i ett uppdrag åt Gävle Energi. 

 

Bygglängden på den nya pumpen är 120 mm längre än den befintliga. 

Rörledningen måste därför modifieras för att den nya pumpen ska få 

plats. Figur 1 visar den befintliga pumpen Z222 308 med anslutande 

tryckfläns på vänster sida och sugfläns på höger sida om pumpen. 

 

 
Figur 1: Den befintliga pumpen Z222 308 på Carlsborgs kraftvärmeverk, 

rörledningarna på var sida om pumpen går utanför bild ner i källarvåning. 

 

Sug och tryckstudsarna på den befintliga pumpen är en dimension större 

än den nya pumpens. Detta innebär att konkopplingar kommer behöva 

monteras för att kunna koppla samman de olika komponenterna. Dessa 

påverkar både rörledningen och pumpen. Excentriska konkopplingar 

används vanligen på pumpens sugsida och koncentriska på trycksidan. 

Anledningen är att minska risken för kavitation i pumpen. [1] 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att uppnå säker och effektiv drift och tillförsel av 

fjärrvärme till Gävle kommun och dess invånare samt bidra med 

forskning som kan underlätta för framtida arbeten inom rörkonstruktion. 

 

1.3 Mål 

 

Målet med arbetet är att: 

 Konstruera en fjärrvärmeledning, med godkänd spänningsanalys 

enligt PED-direktivet (se teoretisk bakgrund).  

 Överlämna konstruktionsunderlag på eventuella ombyggnationer 

till Gävle Energi.  

 Uppnå en god analys på jämförelsen mellan några av de olika 

mätmetoder som kan användas inom rörkonstruktion.  

 

1.4 Inledande frågeställningar 

 

 Hur påverkas spänningarna i rören av pumpen och rörens 

anslutning till pumpflänsarna? 

 Hur påverkar fixerade punkter spänningarna i röret? 

 Hur avgörs tryckklasser på rör, och vad avgör vilken säkerhet som 

väljs för rörkonstruktioner? 

 Vilka är för- och nackdelarna med att använda laserskanning som 

metod för inmätning och vad kan det ha för påverkan på de 

slutgiltiga spänningsanalyserna? 

 

1.5 Avgränsningar  

 

Arbetet avser att analysera spänningsbilden i rörledningen till följd av 

pumpbytet. Analyser på flöden och effekt kommer ej göras. 

Pumpfundamentet kommer inte konstrueras i detta arbete. Arbetet avser 

endast konstruktion, beräkningar och analys av rörledningen från 

pumpen till nästa fixerade punkt på rörledningen. Montageanvisningar 

ingår ej i arbetet.  
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2 Metod 
 

Laserskanning och manuell inmätning med lasermätare används som 

metoder för inmätning av rörsystem. Den handhållna lasermätaren Bosch 

GLM 50 skickar ut en laserstråle och mäter utefter den avståndet mellan 

laserstrålens utgångspunkt till dess träffyta. Metoden klarar att mäta 

avstånd från 0.05m till och med 50m. Detta sker med en noggrannhet på 

± 1.5 mm förutsatt att instrumentet hålls rakt vid inmätningen.[2]  

 

Laserskanning skiljer sig från manuell inmätning. Laserkannaren, som 

användes vid inmätningen, är av märket Faro Focus 150. 

Mätnoggrannheten med Faro Focus 150 är ± 1 mm och mäter avstånd upp 

till 150 m. En mätning tar ca 5 minuter och vid varje mätning skickas ca 

106 laserstrålar ut från skannerns lins. [3]  

 

Hur många mätningar som krävs, beror på mätobjektens komplexitet 

samt önskad noggrannhet. Tack vare att mäthuvudet roterar 360° runt 

stativet, samt sin egen axel, möjliggörs en bild av hela omgivningen från 

en och samma mätpunkt, se figur 2 [3].  

 

 
Figur 2: Laserskannarens rotation vid skanning. 

 

Avståndet till varje träffyta beräknas genom att linsen fångar upp 

reflektionerna från laserstrålarna, och beräknar avståndet som 

laserstrålen har färdats. Efter varje mätning sätts alla punkter, som har 

mätts, ihop till ett moln. Detta moln av miljontals inmätta punkter 

representerar sedan en 3D modell av omgivningen. [3] 
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Mätmetoderna kommer att jämföras för att kunna kartlägga fördelar och 

nackdelar. Betydelsen av eventuella mätfel undersöks genom en 

känslighetsanalys. Enskilda mätvärdens betydelse för slutresultatet 

analyseras för att fastställa hur stor inverkan felmätningar har på den 

slutgiltiga spänningsanalysen. 

  

Arbetet utförs enligt gällande standarder och normer. Om rörledningen 

behöver ritas om är det möjligt att även rörledningens väggtjocklek 

kommer behöva ändras eftersom det är en avgörande faktor för rörets 

hållfasthet [4].  Väggtjockleken avgörs då med hjälp av standarder och 

väljs med avseende på rådande temperatur, tryckklass, material, 

korrosionsrisk o.s.v. [1]. 

 

Rörsystemet modelleras med befintliga rörstöd. Beräkningsprogrammet 

CAE-pipe används för detta. Lasterna, som den nya pumpen bidrar med, 

appliceras. Om möjligt görs en rimlighetsbedömning av resultatet från 

CAE-pipe genom att jämföra dem med handberäkningar.  
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4 Teoretisk bakgrund 
 

4.1 Bakgrund 

 

Vid Carlsborgs uppförande år 1972 hade flera av dagens standarder och 

direktiv inte trätt i kraft. Ett exempel är PED (Pressure Equipment 

Directive), som är ett direktiv för trycksatta komponenter. När 

rörledningen konstruerades i början av 70-talet krävdes inte lika 

omfattande spänningsanalyser och idag finns det knappt några 

konstruktionsunderlag kvar. Enligt PED-direktivet krävs att 

hållfasthetsberäkningar och spänningsanalyser till följd av pumpbytet, 

granskas av ett tredjepartsorgan. 

 

4.2 PED-direktivet 

 

PED-direktivet trädde i kraft i november 1999, med syftet att riva de 

barriärer som tidigare fanns för handeln av trycksatta utrustningar i 

Europa och på så sätt stärka den europeiska industrin. Innan direktivet 

kom reglerades anvisningarna om konstruktion och montage för 

trycksatta utrustningar och rörledningar på nationell nivå. Genom olika 

regelverk och standarder hämmades handeln av dessa komponenter 

mellan Europas länder. [5]  

 

En undersökning gjordes 2012 för att utreda hur stor inverkan PED-

direktivet haft på Europas handel och industrier sedan införandet 1999. I 

studien ingick 96 betydande Europeiska företag, som använder PED-

direktivet i sitt arbete inom konstruktion och installation av trycksatta 

utrustningar. Studien har ett begränsat antal tillfrågade och därför kan 

tillförlitligheten diskuteras. Trots det ger undersökningen en indikation 

på hur direktivet har påverkat Europas industrier. Majoriteten (51%) 

svarade att PED- direktivet var mer effektivt än tidigare regelverk, (24%) 

svarade neutralt och resterande tillfrågade ansåg att direktivet hade 

försämrat situationen för Europas industrier. Ytterligare en studie i 

samma syfte har gjorts från nationella myndigheter och där framgick det 

att 60 % ansåg att PED-direktivet var mer effektivt än de tidigare 

regelverken. [5] 

 

PED-direktivet är på svenska översatt till texten Tryckbärande 

anordningar AFS 2016:1. Direktivet består av 4 olika kategorier, som alla 

har olika anvisningar vid konstruktion, tillverkning och montering. De 

olika kategorierna för rörledningar bestäms av högsta tillåtna tryck, 

Nominella storlek (DN), typ av fluid, och fluidens temperatur. Vid 
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kategori 2, 3 och 4 måste metoderna och konstruktionsarbetet godkännas 

av ett certifierat tredjepartsorgan. Vid kategori 1 krävs en intern 

tillverkningskontroll men däremot krävs inte granskning från 

tredjepartsorgan. Med intern tillverkningskontroll menas att tillverkaren 

på eget ansvar försäkrar att konstruktionen uppfyller kravet för 

Tryckbärande anordningar AFS 2016:1. [6] 

 

Fluiderna i de tryckbärande anordningarna delas in i två grupper. Till 

grupp 1 hör de ämnen som klassificeras som hälso- eller fysikaliskt farliga. 

Dessa kan till exempel vara brandfarliga, toxiska, explosiva, eller på annat 

sätt skadliga för sin närliggande miljö. Om rörledningens högsta tillåtna 

temperatur överskrider fluidens flampunkt, ska systemet klassificeras 

som grupp 1. Till grupp två hör alla ämnen som inte tillhör grupp 1. [6] 

Fjärrvärmeledningar tillhör därmed grupp 2. 

 

Beroende på vilken grupp fluiden tillhör samt om fluiden är i vätske- eller 

gasform, finns 9 olika kategoriseringsdiagram. Diagram 7 och 9 är avsett 

för rörsystem, innehållande fluider, som tillhör ämnesgrupp 2. I diagram 

7 är den högsta kategorin för rörledningen kategori 3 och i diagram 9 är 

den högsta kategorin för rörledningen kategori 2. Förutom dimension, 

tryck och typ av fluid beror kategoriseringen även utav 

beräkningstemperaturen. [6] Figur 3 visar diagram 9 med de tillhörande 

kategorierna 1 och 2 [6].  
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Figur 3: Diagram 9 för bestämmning av säkerhetskategori enligt Tryckbärande 

anordningar AFS 2016:1. Diagrammet avser fluider i ämnesgrupp 2 och 

kategoriseringen beror på storleken på röret (DN) samt det inre trycket (bar). 

 

I figur 3 är alla rör, mindre än DN 200 kategorilösa. Det betyder att de 

inte uppnår kraven för kategori 1. Detsamma gäller för rör vars inre tryck 

är mindre än 10 bar (1 MPa). För trycksatta anordningar med inre tryck 

mellan 10-25 bar (1-2.5 MPa) gäller att om PS i bar multiplicerat med DN 

i mm är större än 5000 tillhör systemet kategori 1. Om PS multiplicerat 

med DN i detta fall är mindre än 5000 är systemet kategorilöst. [6] 

 

Största dimension i rörsystemet på Carlsborg är DN 400 med inre trycket 

16 bar (1.6 MPa). Utan hänsyn till beräkningstemperatur skulle 

kategoriseringen bli kategori 1 och därmed inte behöva externgranskas 

[6]. På grund av att systemets beräkningstemperatur är över 110° 

kategoriseras rörsystemet istället enligt diagram 7 som visas i figur 4 [6]. 
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Figur 4: Diagram 7 för bestämmelse av säkerhetskategori enligt Tryckbärande 

anordningar AFS 2016:1. Diagrammet avser fluider som befinner sig i delvis eller i 

fullständig gasform från ämnesgrupp 2. Kategoriseringen beror på storleken på röret 

(DN) samt det inre trycket (bar). 

  

Kategori 3 uppfylls om trycket i bar multiplicerat med DN i mm är större 

än 5000, vilket är fallet för rörsystemet på Carlsborg. Därmed krävs det 

att rörsystemet externgranskas samt följer PED-direktivets anvisningar 

för kategori 3 [6]. 

 
4.3 EU-standarder och nationella standarder 

 

Förutom PED-direktivet tillämpas även EU-standarder och nationella 

standarder inom rörkonstruktion. Dessa är frivilliga att följa men vissa 

lagar och regelverk kan hänvisa till dessa. EN-standarder gäller inom 

Europa. Dessa ska vara utformade av någon av Europas tre 

standardiserings organisationer ESOs, CEN eller ETSI. [7]  
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EN 13480 behandlar konstruktion av metalliska industrirörledningar. 

Standarden är indelad i 7 oberoende delar. 

1. Allmänt 

2. Material 

3. Konstruktion 

4. Tillverkning och installation 

5. Inspektion och provning 

6. Ytterliggare krav för markgående rörledningar 

7. Vägledning inom handhavandet av bedömningsprocedurer   

 

Vid beräkning och analys av spänningen i rörledningar, pumpstudsar och 

flänsar tillämpas EN13480-3. Denna del av standarden innehåller bland 

annat den maximalt tillåtna spänningsbilden för det givna materialet. 

Med hjälp av de värdena kan det kontrolleras hur den aktuella 

spänningsbilden skiljer sig från de maximalt tillåtna spänningarna. 

EN13480 är harmoniserad med PED-direktivet. Genom att följa 

standarden uppfylls PED-direktivets krav. [8]  

 

Godstjocklek och dimensioner i rakrör, böjar, T-stycken och konor 

bestäms av SSG7851. Denna behandlar rör och rörkomponenter inom 

kolstål P235GH, med en svetsfaktor på 0.7. Svetsfaktorn anger hur höga 

laster ett svetsat rör får utsättas för jämfört med ett sömlöst. [9] 

 

SSG7851 utgår från rörklassen DCS16A. DCS står för kolstål och 16A står 

för tryckklassen 16 bar (1.6 MPa). Tryckklassen 16A innebär att den är 

konstruerad för att utsättas för 16 bar (1.6 MPa) i rumstemperatur (20°C). 

[10] Rörklasser används för att underlätta vid konstruktion. Om material 

som inte ingår i en given rörklass används, krävs det att beräkningar för 

just det fallet godkänns av ett tredjepartsorgan. Vid användning av 

rörklasser är dessa beräkningar redan godkända. [6]  
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4.4 Kavitation 

 
Förutom rörets fysiska placering i rummet för att underlätta underhåll 

samt störa resterande processer så lite som möjligt finns det andra 

aspekter som måste beaktas. Till exempel påverkar rörledningens tryck, 

höjdskillnad och utformning risken för att kavitation uppstår i pumpen. 

Kavitation är små luftbubblor som sugs in tillsammans med mediet i 

pumpen och orsakar stort slitage på pumpens interna delar, medför 

ojämn lastfördelning i pumpen och kraftigt minskar pumpens effektivitet. 

[11] 

 
4.5 Isoleringsstandard på fjärrvärmeledningar 

 

Flera studier har gjorts med avseende på isoleringens inverkan på 
fjärrvärmeledningars effektivitet. Förutom flödet i röret finns det även 
aspekter att ta hänsyn till genom värmeförluster från röret som påverkar 
fjärrvärmens effektivitet. Denna effektförlust minimeras med hjälp av 
isolering. Förutom inverkan på effekten på fjärrvärmesystemet påverkas 
även miljön av hur mycket av den producerade värmen som når fram till 
sittslutgiltigt mål. I dagsläget är det en kompromiss mellan den ökande 
rördragningskostnaden beroende på hur väl isolerat röret är och de 
besparingar det innebär för värmeverken att minska effektförlusterna i 
rörledningarna. Detta är en balans som påverkas av tillgången och 
priserna på bränslet som används vid energiomvandlingen. [12] 
 

Det finns ytterligare en artikel som lyfter fram vinsten av en god isolering 

på fjärrvärmeledningar. Yusuf Basogul och Ali Kecebas har gjort en studie 

för att beräkna den optimala isoleringstjockleken. De menar att det är 

flera olika parametrar som påverkar den optimala isoleringstjockleken 

som tillexempel rördiameter, vilket bränsle som används, 

isoleringsmaterial med mera. De påstår dock att den optimala 

isoleringstjockleken varierar mellan 85-259 mm. Det visar sig även att 

den optimala rördimensionen är 200 mm och att den dimensionen är 

cirka tre gånger mer energibesparande än en rördimension på 50 mm. 

[13] 

 

4.6 Laserskanningens betydelse 

 

Inmätning av rörsystem är en viktig del i konstruktionsarbetet av rör och 

lägger grunden för de slutgiltiga resultatet. Tidigare arbete har utförts 

genom jämförelser av befintliga 2D ritningar på system och 

laserskanningsmoln. Arbetet visade på variationer i mätresultat mellan 

2D ritningarna och laserskanningen. Studien antar att det beror på 
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odokumenterade ändringar eller felmätningar vid uppförandet av 

ritningarna. [14]  

 

Felpositionerade rörledningar kan både leda till mindre pålitliga 

beräkningsresultat och till att nya rörledningars installation planeras där 

det inte är fysiskt möjligt att dra röret. Detta kan leda till både 

ekonomiskt och tidsmässigt stora förluster. Laserskanning visar sig enligt 

studien kunna minimera dessa risker och ses som en viktig teknologi för 

att få trovärdig och lättförståelig visualisering av hur ett system ser ut. 

[14] 

 
4.7 CAE-pipe 

 

I det här arbetet används CAE-pipe för beräkning av rörledningar och 

dess hållfasthet. Programmet utför statiska och dynamiska analyser på 

spänningar och laster för rörsystem. Beräkningar, kan utföras med 

hänsyn till egenvikt, termiska och seismiska belastningar, vind och tid. 

Indata till programmet är: 

  Rådande temperatur och beräkningstryck. 

 Material och rörklass. 

 Typ av komponent, till exempel ventil, rakrör, T-stycke och så 

vidare. 

 Dimension på rörledningar och komponenter. 

 Isoleringsmaterial och tjocklek. 

 Korrosionstillägg. 

 Medium i rören. 

 Vald standard att utföra beräkningarna mot. 

 Teknisk information om rörstöden, till exempel friktionstal, 

fjäderkrafter, typ av stöd och så vidare.  

 Modell av rörsystemet med rörstöd.   

 

Förskjutningar, krafter, moment, spänningar och stödlaster kan beräknas. 

Kontroll av rörsystemet mot rådande direktiv och standarder kan också 

göras. [15]  

 

CAE-pipe räknar på tre lastfall enligt EN 13480. De tre lastfallen benämns 

Sustained (12.3.2-1), Expansion (12.3.4-1) och Expansion (12.3.4-2). 

Enligt standarden krävs att Sustained samt minst ett av Expansion-fallen 

uppfylls. [16] Noder med spänningar över de tillåtna, rödmarkeras.  
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Sustained behandlar egenvikt och andra mekaniska laster, Expansion ( 

12.3.4-1) behandlar spänningarna, orsakade av termisk expansion. Medan 

Expansion (12.3.4-2) är en kombination av de andra två och tar hänsyn 

till inre tryck , totala momentet från egenvikt samt termisk expansion, och 

kontrollerar att summan av dessa spänningar inte överskrider tillåtna 

spänningar. [16]  

 
4.8 Pumpbytet 

 

Pumpen, som ska ersätta den befintliga, benämns Etaline R. Storleken är 

DN250 på tryckfläns och DN 300 på sugfläns. Kapaciteten är 1000 𝑚3/ℎ 

vid varvtalet 1686 𝑟/𝑚𝑖𝑛.[17] Tillåtna laster och moment på 

pumpstudsarna, är beskrivna i tabell 1. Modellstorlek är DN 250-300. 

Figur 5 beskriver hur koordinataxlarna är riktade. [17]  

 

Tabell 1: Konstruktionsdata för den nyinköpta pumpen Etaline R. 

 
 

 

 
Figur 5: Koordinataxlarna för laster och moment från  tabell 1. 
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Den befintliga pumpen benämns Z222 308, och är tillverkad av 

Jönköpings mekaniska werkstads Aktiebolag. Storleken är DN 300 på 

tryckfläns och DN 350 på sugfläns. Kapaciteten är 1000 𝑚3/ℎ vid 1480 

𝑟/𝑚𝑖𝑛. Rekommenderade max-laster på pumpens flänsar är 

sammanställda i tabell 2. Figur 6 beskriver hur koordinataxlarna är 

riktade [18]. 

 

Tabell 2: Konstruktionsdata för den befintliga pumpen Z222 308. 

 

 
Figur 6: Koordinataxlarna för de olika laster och moment i  tabell 2. 

 

Observera att koordinatsystemen för de olika pumparna inte är identiska. 

 

 Eftersom de tillåtna lasterna i Y- och Z-led är hälften så stora som i X-led, 

enligt figur 6, summeras slutligen de maximalt tillåtna lasterna för den 

befintliga pumpen enligt tabell 3.  

 

Tabell 3: Maximalt tillåtna laster och moment i X-, Y- och Z-led för den befintliga 

pumpen Z222 308. 
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5 Utförande 
 

5.1 Manuell inmätning med lasermätare 

 

Rummet mättes in genom att mäta avstånden från vägg till vägg. 

Eftersom lokalen innehar många maskiner, rörsystem och pumpar var det 

svårt att få sikt hela vägen. Därför delades sträckan upp i 2-3 olika 

mätningar. Balkar och pelare mättes in genom att mäta avstånd från vägg 

till början av pelare. Pelarens bredd mättes sedan med tumstock och 

sedan mättes avståndet till början av nästa pelare. Proceduren 

upprepades tills alla pelare var inmätta. Pelarnas position ritades ner för 

hand på papper.  

 

Pumpens tryckstuds valdes som startpunkt för inmätningen av 

rörsystemet. Avståndet mellan tryckstudsen och början på nästa 

komponent mättes. Detta med hjälp av att låta laserstrålen träffa ytan på 

nästkommande komponents fläns.  Efter det mättes den axiella längden 

på flänsen och komponenten. Vid inmätning av avstånd till rörböjar och 

andra komponenter, som inte har flänsar, som laserstrålen kan träffa, 

användes ett pappersblock som träffyta. Blocket placerades då där 

komponenten började och användes som träffyta för laserstrålen. I vissa 

fall användes även tumstock. Efter varje inmätning ritades den uppmätta 

rörlängden på ett isometripapper. Proceduren upprepades tills hela 

rörsystemet var inmätt med tillhörande komponenter och rörstöd. 

 

Vid varje inmätning med lasermätaren kontrollerades att lutning på 

utrustningen var 0°. Mätningarna skedde alltid från mätinstrumentets 

bakkant. 

 

5.2 Laserskanning 

 

Först placerades referenspunkterna ut i området som skulle mätas in. 

Dessa består av vita sfärer med magnetisk fästplatta eller ett vitt A4-

papper med ett mönster på. Referenspunkterna placeras för att skannern 

ska kunna koppla ihop de olika mätpunkterna mellan varje mätning och 

skapa ett 3D-moln som är proportionsenligt med verkligheten. En 

inmätning tog ca 5 minuter och totalt utfördes 8 mätningar. Figur 7 visar 

lasermätaren Faro Focus 150 med stativ från inmätningen vid Carlsborg. 
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Figur 7 : Lasermätaren Faro Focus 150 från inmätningen vid Carlsborg. 

 

Figur 8 visar de referenspunkter som användes vid laserskanningen. De 

vita ”bollarna” sattes upp runt om i rummet för att programvaran skulle 

kunna koppla ihop de olika mätningarna med varandra. Därmed 

hamnade de olika komponenterna på rätt avstånd till varandra i 

skanningsmolnet.  

 

 

Figur 8: De vita bollarna är referenspunkter som användes vid laserskanningen på 

Carlsborg. 

 

Stativet med skannern förflyttades ca 10 m per mätning tills hela området 

var inskannat.  

Med hjälp av programmet Recap behandlades punktmolnet. Detta gör det 

möjligt att granska datan som en 3D-modell. I programmet kan de olika 
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objekten, som har skannats, mätas. Det gjorde det även möjligt att klippa 

in 3D-molnet i modellen, från Plant 3D. Figur 9 visar hur 

skanningsmolnet ser ut. I molnet kan man sedan rotera vyn 360° och 

förflytta sig i rummet. De två vita ”Bubblor” i figur 9 symboliserar några 

av de mätpunkter som finns i molnet. På dessa ställen har laserskannaren 

mätt in datan för att sedan flyttas vidare till nästa mätpunkt. 

 

 
Figur 9: Bild på skanningsmolnet från programmet Recap.  

 

5.3 Modellering i Plant 3D 

 

Väggar, golv och pelare modellerades in i Plant 3D enligt den manuella 

inmätningen med lasermätare. Rörklass definierades i programmet till 

DCS16A eftersom det är den rörklass som gäller för rörsystemet på 

Carlsborg. Detta beror på att materialet är kolstål och tryckklassen PN 16 

[9]. Tryckstudsen var utgångspunkt för modelleringen och rörsystemet, 

rörstöd och rörkomponenter modellerades upp enligt isometripappret 

från den manuella inmätningen med lasermätare. Väggar, golv, pelare, 

källarplan, och rörsystem lades alla in i olika lager i programmet för att 

enkelt kunna visualisera de olika objekteten. Om man bara vill studera 

rörledningen kan man släcka golv, pelare och väggar och därmed se rören 

både på källarplan och övervåning samtidigt.  

 

Figur 10 visar modellen i Plant 3D när alla lager är tända. I figuren syns 

alla objekt samtidigt. Det är därmed lättare att få en helhetsbild av vart 

rörsystemet befinner sig i förhållande till väggar och pelare. 
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Figur 10: Modellen i Plant 3D då alla lager är tända. 

 

Figur 11 visar modellen i Plant 3D när endast lagret som rörsystemet 

ingår i är tänt. I figuren syns endast rörledningar, rörstöd och pumpar. 

Därmed syns hela rörsystemet utan att delar blockeras av väggar, golv och 

tak.  

 

    
Figur 11: Modellen, då endast lagret, som rörsystemet ingår, i är tänt. 

 

När modelleringen av det befintliga rörsystemet var färdigställt laddades 

en 3D-modell av den nya pumpen ned från leverantör. Eftersom den nya 

pumpen bygger 120 mm längre än befintliga pumpen kortades en 

rörlängd vid sugstuds ned 120 mm. Efter det lades flänsar till på var sida 

om pumpen, DN250 på trycksidan och DN300 på sugsidan enligt 

pumpens produktblad. Pumpen sattes in i modellen för att visualisera 

rörsystemet efter pumpbytet och sparades som en separat fil. En DN250-

300 kona lades in på pumpens trycksida för att kunna kopplas ihop med 

det anslutande DN300 röret. 

 

Figur 12 visar modellen som gjordes från befintligt system. Eftersom 

pumpen tillverkades på 70-talet och företaget är nedlagt fanns det ingen 

3D-modell på pump Z222 308. Därför är endast tryck och sugfläns 

modellerade och tomrummet mellan dessa är där den befintliga pumpen 

står idag. 
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Figur 12: Modellen från befintligt rörsystem. 

 

Figur 13 visar modellen som gjordes för att passa den nya pumpen Etaline 

R. Skillnaden mellan de olika rörsystemen är en kona som är placerad 

efter tryckstudsen till vänster, att rörsystemet på sugsidan är nedkortat 

120 mm och dimensionerna på pumpflänsarna. 

 

    
Figur 13: Modellen från rörsystemet med nya pumpen Etaline R. 

 

Genom att mäta längden och storleken på de olika komponenterna såsom 

ventiler, flänsar och silar, avlästes komponentvikterna med hjälp av 

produktblad. Dessa vikter lades in i modellen under respektive 

komponent. Komponentvikterna är betydelsefulla för systemets egenvikt 

och därmed viktig för hållfasthetsberäkningarna.  

 

5.4 Beräkning i CAE-pipe 

 

EN13480 definierades som beräkningsstandard eftersom den 

harmoniserar med PED-direktivet [7]. Eftersom rören vid 

fjärrvärmepumpen är av kolstål med tryckklassen 16 bar definerades 

rörklassen till DCS16A och materialet till P235GH [9]. Under fliken 

”sections” i CAE-pipe läggs teknisk data för olika rördimensioner till. 

Exempel på data som anges är godstjocklek, bygglängder för 

komponenter, A-mått på böjar och så vidare. Dessa värden hämtades från 

SSG7851 på de ställen där rörisoleringen gjorde det omöjligt att mäta 
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dessa. Beräkningstemperaturen fastställdes till 120°C enligt underlag från 

Gävle Energi och densiteten på vattnet till 1000 𝑘𝑔/𝑚3.  

 

Rörsystemet med alla ingående komponenter och rörstöd modellerades i 

CAE-pipe med de olika komponenternas vikter. Modelleringen skiljer sig 

från Plant 3D eftersom CAE-pipe-modelleringen bygger på noder. Varje 

komponent representerar en nod och rördragningen sker sedan 

automatiskt mellan komponenter och böjar. Längden mellan de olika 

noderna, samt vad det är för komponent, dimension, godstjocklek, 

lastfall, temperatur och så vidare anges vid varje nod. 

 

Figur 14 visar hur uppbyggnaden av de olika noderna går till. Noderna 

bildar sedan tillsammans rörsystemet där alla noder är sammankopplade 

med varandra. Om någon utav ingångsparametrarna till exempel ändras 

vid Nod 1 kan det få konsekvenser vid Nod 3000.  Vid varje avgrening 

skrivs en ny rubrik över de sammanhängande noderna för att få en bra 

struktur. 

 

 
Figur 14: Modellering av rörsystemet i CAE-pipe. 

 

Modellen ritades efter befintlig rördragning, som uppmätts med 

lasermätare. På de noder där rörledningen ansluter till en pumpfläns 

lades en fixerad punkt in i systemet. Detta är inte ett fixerat stöd i 

praktiken utan används i CAE-pipe för att symbolisera att rörledningen 

vid en pumpstuts inte kan expandera eller förskjutas. Vid 

väggenomföringar lades styrningar in. Dessa låter endast röret växa 

axiellt [10]. Stödutformningarna utfördes i samråd med handledare på 

ÅF. 

 

Figur 15 visar de olika noderna som tillsammans bygger upp rörsystemet. 

Vid varje nod som läggs till i modelleringsträdet enligt figur 14, bildas en 

ny rördragning enligt figur 15. 
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Figur 15: Noderna i CAE-pipe som tillsammans bildar rörsystemet. 

 

Figur 16 visar en 3D- generad bild av rörsystemet i CAE-pipe. I modellen 

finns olika rörstöd, flänsar och ventiler utformade. 3D-modellen gör det 

enkelt att se hur systemet ser ut, vilket kan vara svårt att urskilja om man 

bara ser noderna och linjerna mellan dem som i figur 15. Modellen i figur 

16 jämfördes med modellen i Plant 3D för att kontrollera att 

modelleringen utförts korrekt. 

 

 
Figur 16: Rörsystemet som modellerats i CAE-pipe. 

 

Modellen sparades och ytterligare en version skapades utifrån modellen 

Plant 3D, Denna beskriver rörsystemet efter pumpbytet. Då 

beräkningarna analyserats, kunde nu jämförelser göras mellan 

rörsystemet med den befintliga, och den nya pumpen. 

 

För samtliga modeller i CAE-pipe utfördes beräkning av spänningar och 

laster. Spänningsberäkningarna visualiserar hur höga de olika 

spänningarna är i de olika noderna samt hur stor den maximalt tillåtna 

spänningen är för respektive nod. Eftersom material är detsamma i hela 

rörsystemet är maximala tillåtna spänningen densamma i alla noder. [10] 

 

Programmet beräknar även utnyttjandegraden av den maximalt tillåtna 

spänningen och räknar i procent ut hur stor del av den maximalt tillåtna 

spänningen som uppnås vid varje nod. Spänningen, orsakad egenvikt och 

expansion, särskildes och beräknades var för sig.  
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Lastberäkningarna räknar de laster och moment, som uppstår vid de 

punkter där rörledningen är fast inspänd. Exempel på sådana punkter är 

fixerade rörstöd och pumpflänsar. För att undersöka om pumpbytet 

kunde ske med tillåtna laster på pumpflänsarna, jämfördes tillåtna laster 

och moment för den nya pumpen med de krafter som uppstod vid 

pumpflänsens noder. 

 

5.5 Jämförelse mellan mätmetoderna 

 

Molnet från 3D-skanningen importerades till Plant 3D och överlappades 

med den 3D modell, som ritats enligt manuell inmätning med 

lasermätare. Genom att granska modellerna på varandra kontrollerades 

det om och i så fall hur mycket mätmetodernas resultat skiljde sig. Genom 

att mäta i programmet kunde eventuella olikheter i måtten kartläggas. 

Figur 17 visar överlappningen mellan laserskanningsmolnet och modellen 

i Plant 3D.  

 

 
Figur 17: Överlappning av de befintliga modellerna från laserskanningen och Plant 

3D. 

 

Ytterligare en modell skapades i CAE-pipe, utifrån mätvärden från 

laserskanningen. På detta sätt kunde analyser på hur stor skillnad i last 

och spänningsberäkningarnas slutresultat de olikheter på rörsystemets 

rörlängder hade.  

 

Jämförelseanalys utfördes sedan genom att jämföra resultaten på de olika 

CAE-pipemodellerna. Frågor som ställdes var: 

 

 Hur skiljer sig resultaten? 

 I så fall varför skiljer sig resultaten? 

 Vad innebär det för ombyggnationen av rörsystemet? 
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6 Resultat 
 

6.1 Behovet av fixerade rörstöd 

 

6.1.1 Behovet av fixerade rörstöd med avseende på spänningar 

 

Högre spänningar än vad EN 13480 tillåter, visades vid 6 noder efter 

första analysen av befintligt system. Enligt tabell 4 blir spänningen som 

uppstår genom momentet för egenvikten (Sustained) av rörsystemet för 

högt. Spänningen som uppstår genom termisk expansion (Expansion 

(12.4.3-1) och Expansion (12.3.4-2)) är dock fortfarande inom tillåtna 

värden.  

 

Tabell 4 och 5 visar resultaten för spänningsanalyserna i de 14 mest 

kritiska punkterna innan och efter justering av rörstöd. Mätmetoden för 

de två modellerna är manuell inmätning med lasermätare. Spänningarna 

är indelade i tre olika kolumner som beräknar spänningen på olika sätt 

(se teoretisk bakgrund). Tabell 4 visar resultaten i spänningar innan 

fixerade rörstöd installerades vid nod 1900, 1240 och 1320 istället för 

glidstöd. 

 

Tabell 4: Beräknade spänningar i rörsystemet i de 14 mest kritiska punkterna. 

Mätmetod är manuell inmätning med lasermätare. Spänningarna är beräknade för 

systemet under drift och för befintligt rörsystem innan fixerade punkter lades in vid nod 

1900, 1240 och 1320. 
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Figur 18 visar en 3D-genererad bild av hur spänningen är fördelad i hela 

rörsystemet i fallet från tabell 4. I figuren är ett av avgreningsrören 

rödfärgat vilken innebär att CAE-pipe varnar för att spänningarna är 

högre än de tillåtna spänningarna.  

 

 
Figur 18: spänningsfördelningen i rörsystemet från tabell 4. 

 

Spänningarna överskrider ej tillåtna värden efter att de tre glidstöden 

bytts mot fixerade rörstöd. Tabell 5 visar beräknade spänningar efter 

fixerade rörstöd installerats vid nod 1900, 1240 och 1320.  

 

Tabell 5: Beräknade spänningar i rörsystemet i de 14 mest kritiska punkterna. 

Mätmetod är manuell inmätning med lasermätare. Spänningarna är beräknade för 

systemet under drift och för befintligt rörsystem efter fixerade punkter lades in vid nod 

1900, 1240 och 1320. 

 

 

 

Figur 19 visar en 3D-genererad bild av hur spänningen är fördelad i hela 

rörsystemet i fallet från tabell 5. Eftersom inga siffror i tabell 5 är röda är 
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inte någon rördel i figur 19 rödfärgad. Därmed kan det fastställas att 

rörledningen enligt beräkningarna uppfyller PED-direktivets krav på 

spänningar i rör.  

 

 

Figur 19: Spännginsfördelningen i rörsystemet från tabell 5. 

 

Jämförelsen mellan tabell 4 och 5 visar på betydande skillnad i 

spänningsfördelningen i de två olika fallen. Det kritiska noderna ligger 

inte i samma ordning och de 6 mest kritiska noderna är rödmarkerade i 

tabell 4. I tabell 5 på Nod 390 är spänningen 122.08 Mpa lägre i kolumn 

(12.3.2-1), 7.71 MPa större i kolumn (12.3.4-1) och 149.8 Mpa lägre i 

kolumn (12.3.4-2) jämfört med tabell 4. Flera av de noder som är 

rödmarkerade i tabell 4 är inte ens med i tabell 5 som en av de 14 mest 

kritiska punkterna.  

 

6.1.2 Behovet av fixerade rörstöd med avseende på laster och moment 

 

Nod 10 och Nod 2020 representerar tryckstuds respektive sugstuds vid 

den pump som ska bytas. Tabell 6-7 visar de laster och moment som 

uppstår vid de fast inspända punkterna innan och efter justering av 

rörstöden. Från tabell 6 och 7 jämförs vilken betydelse de fixerade 

rörstöden har på laster och moment. Mätmetoden för de olika modellerna 

är manuell inmätning med lasermätare. Tabell 6 visar laster och moment 

för rörsystemet innan fixerade rörstöd installerades vid nod 1900, 1240 

och 1320.  
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Tabell 6: Beräknade laster på de punkter på rören som är fixerade. Mätmetod är 

manuell inmätning med lasermätare. Lasterna är beräknade för systemet under drift 

och för befintligt rörsystem innan fixerade punkter lades in vid nod 1900, 1240 och 

1320.  

 
 

Tabell 7 visar laster och moment som verkar på de fast inspända 

punkterna i systemet efter de fixerade rörstöden installerats vid nod 

1900,1240 och 1320. 

 

Tabell 7: Beräknade laster på de punkter på rören som är fixerade. Mätmetod är 

manuell inmätning med lasermätare. Lasterna är beräknade för systemet under drift 

och för befintligt rörsystem efter fixerade punkter lades in vid nod 1900, 1240 och 1320. 

 

 
 

Betydelsen av de fixerade rörstöden med hänsyn till laster och moment 

går att urskilja genom jämförelse av tabell 6 och 7. Lasterna på 

tryckstudsen vid tabell 7 är 475 N större i X-led, 1615 N mindre i Y-led och 

136 N större i Z-led än lasterna på tryckstudsen i tabell 6. Momenten i 

tabell 7 på tryckstudsen är 2097 Nm mindre i X-led, 5 Nm större i Y-led 

och 2458 Nm mindre i Z-led än momenten på tryckstudsen i tabell 6. 
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Lasterna på sugstudsen vid tabell 7 är 1510 N större i X-led, 133 N mindre 

i Y-led och 1677 N mindre i Z-led än lasterna på sugstudsen i tabell 6. 

Momenten i tabell 7 är 318 Nm mindre i X-led, 302 Nm mindre i Y-led 

och 108 Nm större i Z-led än momenten på sugstudsen i tabell 6. 

 

6.2 Jämförelse av mätmetoder  

 

6.2.1 Jämförelse av mätmetoder med avseende på spänning 

 

Från tabell 5 och 8 jämförs vilken betydelse val av mätmetod har på de 

spänningar som uppstod i systemet. Tabell 8 visar spänningen i de 14 

mest kritiska punkterna för modellen med laserskanning som mätmetod. 

Modellen är från befintligt system efter justering av rörstöd. 

 

 

Tabell 8: Beräknade spänningar i rörsystemet. Mätmetod är laserskanning. 

Spänningarna är beräknade för systemet under drift och för befintligt rörsystem efter 

justering av rörstöd.  

 

 

 

Figur 20 visar en 3D-genererad bild av hur spänningen är fördelad i hela 

rörsystemet i fallet från tabell 8. Eftersom inga siffror i tabell 8 är röda är 

inte någon rördel i figur 20 rödfärgad. Därmed kan det fastställas att 

rörledningen enligt beräkningarna uppfyller PED-direktivets krav på 

spänningar i rör. 
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Figur 20: Spännginsfördelningen i rörsystemet från tabell 8. 

 

Genom jämförelsen av tabell 5 och 8 visar det att val av mätmetod har 

liten betydelse på spänningarna i rören. Som störst är skillnaden i Nod 

2606 i kolmumn (12.3.4-2) där spänningen är 3.5 Mpa mindre i tabell 5 

jämfört med tabell 8. Alla noder ligger inte i samma ordning i de två olika 

tabellerna vilket innebär att rangordningen på de mest kritiska punkterna 

inte är den samma för de två olika modellerna. 

 
6.2.2 Jämförelse av mätmetoder med avseende på laster och moment 

 

Från tabell 7 och 9 jämförs vilken betydelse val av mätmetod har på de 

laster och moment som verkar på de fixerade punkterna i rörsystemet. 

Tabell 9 visar lastberäkningar för fast inspända punkter. Beräkningarna i 

tabell 9 är utförda på befintligt system med mätmetoden laserskanning. 

Nod 10 symboliserar pumpens tryckfläns och nod 2020 symboliserar 

pumpens sugfläns. 
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Tabell 9: Beräknade laster på de punkter på rören som är fixerade. Mätmetod är 

laserskanning. Lasterna är beräknade för systemet under drift och för befintligt 

rörsystem efter justering av rörstöd.  

 

 
 

Följande resultat går att urskilja genom jämförelse av mätmetoderna 

”manuell inmätning med lasermätare” och ”inmätning med 

laserskanning”. Lasterna på tryckstudsen vid tabell 7 som är baserad på 

modellen från manuell inmätning är 309 N större i X-led, 424 N mindre i 

Y-led och 62 N större i Z-led än lasterna på tryckstudsen i tabell 9. 

Momenten i tabell 7 på tryckstudsen (Nod 10) är 542 Nm mindre i X-led, 

3 Nm större i Y-led och 435 Nm mindre i Z-led än momenten på 

tryckstudsen i tabell 9.  

 

Lasterna på Sugstudsen vid tabell 7 är 237 N mindre i X-led, 5 N mindre i 

Y-led och 416 N större i Z-led än lasterna på sugstudsen i tabell 9. 

Momenten vid tabell 7 på sugstudsen (Nod 2020) är 132 Nm mindre i X-

led, 75 Nm större i Y-led och 124 Nm större i Z-led än momenten på 

sugstudsen vid tabell 9. 

 

Inmätning med laserskanning tog ca 1 dag jämfört med ca 1 vecka med 

manuell inmätning med lasermätare. Båda metoderna kräver sedan 

bearbetning av mätdata som tar ca en dag för de båda metoderna. 

Uppskattning från mätteknikern var att en dags skanning med 

efterbearbetning kostar ca 30 000 kr.  

 

5 dagars mätning och en dags modellering i plant 3D innebär 48 

arbetstimmar, då normala timtaxan ligger på 660 kr /tim blir det en 

slutsumma på ca 31 680 kr. 
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6.3 Ny pump, Etaline R 

 

6.3.1 Ny pumps inverkan med avseende på spänningar 

 

Tabell 10 visar spänningen i de 14 mest kritiska punkterna för rörsystemet 

med den nya pumpen. Mätmetod är manuell inmätning med lasermätare. 

 

Tabell 10: Beräknade spänningar i rörsystemet i de 14 mest kritiska punkterna. 

Mätmetod är manuell inmätning med lasermätare. Spänningarna är beräknade för 

systemet under drift och för rörsystemet med ny pump efter justering av rörstöd.  

 

 

Figur 21 visar en 3D-genererad bild av hur spänningen är fördelad i hela 

rörsystemet i fallet från tabell 10. Eftersom inga siffror i tabell 10 är röda 

är inte någon rördel i figur 21 rödfärgad. Därmed kan det fastställas att 

rörledningen enligt beräkningarna uppfyller PED-direktivets krav på 

spänningar i rör. 

 

 
Figur 21: Spännginsfördelningen i rörsystemet från tabell 10. 
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Genom att jämföra tabell 5 med tabell 10 kan det fastställas hur stor 

skillnad pumpbytet har på spänningarna i rören. Det kan konstateras att 

de är samma kritiska punkter för de båda olika modellerna. Skillnaden i 

spänning mellan de olika modellerna är försumbart små och är i de flesta 

punkterna exakt lika stora. Största skillnaden finns i Nod 1989 i kolumn 

(12.3.4-2) och uppgår till 1 Mpa mindre i tabell 5 jämfört med i tabell 10. I 

båda fallen är den mest kritiska punkten Nod 2503 i kolumn (12.3.4-1) 

där spänningen är 93 % av vad den maximalt tillåtna spänningen är. 

 

6.3.2 Laster och moment vid installation av ny pump Etaline R 

 

Tabell 11 visar laster och moment för fast inspända punkter. Mätmetoden 

är manuell inmätning med lasermätare. Beräkningarna är utförda på 

rörsystemet med den nya pumpen Etaline R efter justering av rörstöd. 

Nod 10 symboliserar pumpens tryckfläns och nod 2020 symboliserar 

pumpens sugfläns. 

 
Tabell 11: Beräknade laster på de punkter på rören som är fixerade. Mätmetod är 

manuell inmätning med lasermätare. Lasterna är beräknade för systemet under drift 

och för rörsystemet med ny pump efter justering av rörstöd.  

 

 
 

Genom att studera Nod 10 och Nod 2020 syns de laster och moment som 

verkar på den nya pumpens tryck- och sugstuds. Genom jämförelse av 

tabell 7 och 11 framkommer skillnaderna mellan befintlig och ny pump. 

Lasterna vid det befintliga rörsystemet på tryckstudsen (Nod 10) är 23 N 

mindre i X-led, 89 N större i Y-led och 43 N större i Z-led jämfört med 

rörsystemet med den nya pumpen. Det går även att se att momentet för 

det befintliga systemet i Nod 10, är 98,11 och 143 Nm högre i X, Y och Z-

led jämfört med systemet med den nya pumpen.  
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Vid sugstudsen (Nod 2020) är lasterna för det befintliga rörsystemet 454 

N större i X-led, 154 N mindre i Y-led och 953 N mindre i Z-led jämfört 

med rörsystemet med den nya pumpen. Momentet i nod 2020 för det 

befintliga systemet är 63 och 172 Nm mindre i X och Y-led jämfört med 

systemet med den nya pumpen. Momentet i Z-led är dock 100 Nm större 

för det befintliga systemet. 

 

6.4 Jämförelse mellan tillverkarens krav och de laster och moment som uppstår på 

pumpstudsarna 

 

Tabell 12 och 13 visar de laster som de två olika pumparna är 

konstruerade för. Genom att jämföra tabell 7 med tabell 12 och tabell 11 

med tabell 13 kan det fastställas om pumparna uppfyller tillverkarens 

krav på studslaster eller inte. Tabell 12 visar de laster som pumpstudsarna 

på den befintliga pumpen Z222 308 maximalt får utsättas för enligt 

tillverkare [13].  

 

Tabell 12: Konstruktionsdata på pump Z222 308. 

 

 

Tabell 13 visar de laster som pumpstudsarna på den nya pumpen Etaline 

R maximalt får utsättas för enligt tillverkare [12]. 

 

Tabell 13: Konstruktionsdata på pump Etaline R. 

 

 

Genom att jämföra tabell 7 och 12 kan man konstatera att den befintliga 

pumpen Z222 308 uppfyller tillverkarens krav på maximala studslaster 

och moment. Jämförelsen mellan tabell 11 och 13 visar dock att de laster 

och moment som verkar på den nya pumpen Etaline R, inte uppfyller 

tillverkarens krav på maximala studslaster och moment. 
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7 Diskussion 
 

Anledningen till att spänningarna överskred tillåtna värden innan 

fixerade rörstöd installerades istället för glidstöd var enligt CAE-pipe för 

att momentet från egenvikten blev för stor. Detta berodde med stor 

sannolikhet på att de glidstöd som från början var placerade vid nod 

1900,1240 och 1320 inte var tillräckliga för att bära upp rörledningens 

egenvikt fram till nästa rörstöd vilket ledde till otillåten hög böjspänning i 

rörsystemet.  

 

Jämförelsen mellan modellen med glidstöd och modellen med fixerade 

rörstöd visade på stora förändringar både i laster, moment och 

spänningar. Det blev större skillnad i moment på tryckstudsen jämfört 

med sugstudsen vilket kan förklaras genom att tryckstudsen ligger 

närmare Nod 1900, 1240 och 1320 än vad sugstudsen gör. 

 

Skillnaden i indata på de två olika modellerna med olika mätmetoder är 

enbart längdförändringar på vissa rörsträckor. Även vid denna jämförelse 

mellan tabell 7 och 9 är skillnaderna tillräckligt stora för att göra en 

betydande skillnad vid pumpbytet. Skillnaderna uppgick som mest till 

424 N och 435 Nm vilket kan påverka hur man som konstruktör väljer att 

lösa problemet. Alternativen kan vara att lägga till mer stöd, konstruera 

en expansionslyra eller helt enkelt konstatera att lasterna är för höga och 

en annan pump bör väljas. Dessa beslut kan få stora konsekvenser för 

projektet och därför bör stor vikt läggas vid val av inmätningsmetod 

eftersom det bevisligen kan få stora konsekvenser på resultatet. 

 

Trots betydande skillnader i laster och moment visade 

beräkningsresultaten på mycket små förändringar i spänningen mellan de 

olika modellerna. Detta tyder på att förändringar i rörlängder påverkade 

laster och moment mer än vad det påverkade spänningar i rörsystemet 

 

Att inmätningen med manuell inmätning med lasermätare tog en och en 

halv vecka medan inmätningen med lasermätare tog en dag visar på 

effektiviteten hos laserskanningsmetoden. Antaget är att metoden med 

laserskanning är den som är mest exakt eftersom metoden med manuell 

inmätning innebär många risker till felmätning genom handhavande. 

Exempel på sådana risker är problematiken att vid varje mätning hålla 

instrumentet helt rakt och träffa exakt rätt punkt med laserstrålen. 

 



 

33 

 

Eftersom inmätningen hade stor påverkan på laster och moment vid tryck 

och sugstuds men liten påverkan på spänningarna som uppstod i rören 

visar detta på att de två olika mätmetoderna  kan vara bra i olika 

sammanhang. Vid kartering av enklare rörsystem där det inte behövs ta 

hänsyn till laster och moment vid olika pumpstudsar kan manuell 

inmätning vara att föredra. Exempel på sådana system skulle kunna vara 

en mindre tryckluftsledning utan anslutande pumpflänsar. 

 

 Vid komplexa rörsystem där stor vikt läggs vid laster och moment vid 

pumpstudsarna krävs det hög noggrannhet på de uppmätta rörlängderna 

och då kan laserskanning vara att föredra. Det kan framförallt vara 

fördelaktigt när rörsystemet är samlat inom ett begränsat utrymme vilket 

kan innebära färre inmätningspunkter. I detta projekt visar resultaten på 

att det troligtvis hade varit mest fördelaktigt att använda laserskanning 

som mätmetod. Detta gav troligtvis både ett mer noggrant resultat, var 

mer tidseffektivt och slutpriset visade sig vara ungefär densamma. 

 

Skillnader i laster och moment på tryck och sugstudsen vid rörsystemet 

mellan befintlig och ny pump (tabell 7 och 11) var betydande. Som mest 

uppgick skillnaden till 943 N i Z-led vilket är ca 31 % av kraften som den 

nya pumpens sugfläns är konstruerad för [12].  Detta kan givetvis vara 

avgörande för om laster och moment på pumpstudsen uppfyller 

tillverkarens krav eller inte.  

 

Skillnaden i laster var störst på sugflänsen (Nod 2020), medans 

momentet inte skiljde sig lika mycket. Detta kan troligtvis förklaras med 

att eftersom den nya pumpens fläns-fläns mått var 120 mm längre än den 

befintliga, kortades röret vid sugsidan ned 120mm. Anledningen till att 

Rören på sugsidan valdes att kortas ned beror på att det inte fanns 

tillräckligt mycket ledigt rakrör på trycksidan för att kunna korta ned 120 

mm. Eftersom det inte finns fixerade rörstöd någonstans mitt i 

rörsystemet så påverkas alla noder i systemet av varandra. Det innebär att 

samtliga laster och moment som tidigare verkat på sugflänsen nu fick 120 

mm kortare hävarm. Eftersom lasterna ökade något och hävarmen 

minskade kan det vara en förklaring till att momentet förblev i 

förhållandevis opåverkat.   

 

Ytterligare faktorer som kan påverka skillnaderna i laster och moment är 

de reducerande konor som har modellerats i modellen med rörsystemet 

för den nya pumpen för att få de olika anslutande dimensionerna att 

passa.  
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Förutom hur pumpbytet påverkade laster och moment i systemet 

kontrollerades även pumpbytets inverkan på spänningen. I detta fall blev 

det mycket liten skillnad (som mest 1 MPa). Detta kan bero på att 

spänningen beror på fler faktorer som termisk expansion och inre tryck 

som inte påverkas lika mycket av rörsystemets längdförändringar och 

avstånd till närmaste rörstöd som laster och moment gör.  

 

Tabell 6 har inte 14 noder likt de andra tabellerna. Detta beror på att 

denna modell har tre fixerade punkter mindre än resterande modeller och 

lastberäkningarna endast räknar på de punkter i rörsystemet som är fast 

inspända. Därför består denna modell av 11 noder istället för 14. 

 

Eftersom tillverkaren till den befintliga pumpen (Jönköpings Mekaniska 

Werkstad) sedan länge är nedlagt blev det en lång process att få tillgång 

till de laster som pumpstudsarna var konstruerade för. Efter att tillslut ha 

fått tillgång till dokumentet var redan halva projektet genomfört. 

Jämförelse mellan den nya och befintliga pumpens studslaster visade då 

att den nyinköpta pumpen klarade betydligt mindre laster och moment än 

vad den befintliga pumpen gjorde.  

 

Första tanken var att det berodde på att den nya pumpen hade mindre 

dimensioner än den befintliga pumpen. Men efter att ha studerat 

pumpmanualen från tillverkaren visade det sig att även om samma pump 

skulle ha beställts fast i större dimensioner så hade det fortfarande varit 

långt ifrån tillräckligt för att uppfylla kraven på laster och moment vid 

pumpstudsarna.  

 

Anledningen till att det skiljer så mycket mellan de laster och moment 

som de två olika pumparna är konstruerade för kan vara många. En 

anledning skulle kunna vara att dagens tillverkare kanske räknar med 

högre säkerhet än vad pumptillverkarna gjorde på 70-talet. Vilket i så fall 

skulle medföra att de teoretiska lasterna som de nytillverkade pumparna 

är konstruerade för blir mindre än för de äldre pumparna.  

 

En annan anledning skulle kunna vara eventuella förändringar i material, 

godstjocklek eller utformning på pumphuset som gör att pumpen blir mer 

känslig för laster och moment. Om så är fallet är det möjligt att det finns 

andra pumpsorter som skulle passa bättre till rörsystemet än vad den 

nyinköpta pumpen gör.   
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För att kunna få ned laster och moment till vad som är godkänt för den 

nyinköpta pumpen krävs det stora ombyggnationer på rörsystemet. Även 

efter att ha ritat om rörledningen finns det fortfarande ingen garanti för 

att laster och moment blir så låga så att de uppfyller tillverkarens krav. Ett 

annat alternativ för att lösa problemet är att istället för att försöka få ner 

lasterna, tvärtom försöka hitta en ny pump som klarar de laster och 

moment som enligt beräkningarna tryck- och sugfläns utsätts för.  

 

Då det inte fanns fixerade rörstöd i systemet karterades systemet upp så 

långt som möjligt. Detta innebar ett ovanligt stort system i CAE-pipe med 

flera tusen olika noder. I samråd med handledare på ÅF beslutades därför 

att inte jämföra CAE-pipes beräkningar med handberäkningar. Detta 

beslut togs med motiveringen att det skulle innebära för stort arbete i 

förhållande till den avsatta tiden för examensarbetet. Eftersom alla noder 

påverkar varandra beräkningsmässigt är det inte heller möjligt att isolera 

en specifik rördel och bara räkna på den delen. 
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8 Slutsats och rekommendationer 
 

Det rekommenderas att Gävle Energi installerar fixerade rörstöd istället 

för glidstöd vid Nod 1900, 1240 och 1320 för att systemet ska stabiliseras 

och uppnå enligt EN 13480 och PED-direktivet godkända värden på 

spänningarna i röret.  

 

Arbetet visar på att förändringar i rörlängder, vilket pumpbytet medför 

påverkar spänningen i rörsystemet försumbart lite men däremot påverkar 

laster och moment betydande mycket. Arbetet visar även att typ av 

rörstöd påverkar både laster, moment och spänningar i stor utsträckning. 

 

Den nya pumpen håller inte för de laster och moment som uppstår vid 

tryck och sugstuds. Då det skiljde så mycket mellan den befintliga och nya 

pumpens maximala studslaster fattades ett beslut att se över 

möjligheterna att köpa en ny pump istället för att konstruera om 

rörledningen. Detta alternativ ansågs både billigare och enklare.   

 

Då rörledningen inte kommer konstrueras om, kommer inte 

konstruktionsunderlag på ombyggnationer till Gävle Energi att kunna 

överlämnas. Däremot uppfylls målet att ”konstruera en 

fjärrvärmeledning, med godkänd spänningsanalys.” Detta eftersom 

spänningen i rörsystemet uppnår godkända resultat enligt EN13480 och 

PED-direktivet efter att fixerade rörstöd installerats. 

 

Då pumpen Etaline R redan var inköpt när projektet startade och det 

senare visade sig att pumpstudsarna inte var godkända för de laster som 

rörsystemet bidrog med, innebär det att pumpköpet inte fyllde sin 

funktion. Detta projekt borde istället ha utförts innan val av pump gjordes 

och legat till grund för vilken typ av pump som borde köpas in. 

 

Skillnad i manuell inmätning och laserskanning är så pass stor att det bör 

undersökas noggrant vilken mätmetod som lämpar sig bäst inför 

respektive projekt. 

 

Manuell inmätning passar enligt undersökningarna bra om man bara ska 

kartera upp enkla rörledningar utan att räkna på pumpstudslaster.  

 

Laserskanning passar enligt undersökningarna bra vid större, mer 

komplexa rörsystem där laster och moment vid pumpstudsar är viktigt. I 

detta projekt visade resultaten att det troligtvis hade varit fördelaktigt att 
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använda laserskanning som mätmetod istället för manuell inmätning med 

lasermätare. 
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9 Fortsatt arbete 
 

Laster på övriga noder än 10 och 2020 måste även de kontrolleras vad de 

har för maximala laster som de är konstruerade för. Övriga noder 

påverkas dock ytterst lite av pumpbytet vilket kan användas som 

argument till att pumpbytet kan ske utan att det förändrar lastfallen som 

verkar på resterande delar av rörsystemet. Att kontrollera övriga pumpars 

studslaster, eventuellt förstärka de fixerade rörstöden om det är 

nödvändigt samt kartera upp större del av rörsystemet, är exempel på 

fortsatt arbete. 

 

Ytterligare exempel på fortsatt arbete är att undersöka vilka pumpar som 

finns tillgängliga som tål de laster som verkar på tryck och sugstudsen vid 

Nod 10 och 2020. 
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