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Abstract 

Status assessments of district heating pipes 

Large parts of the existing Swedish pre-fabricated district heating pipe networks are close 

to reaching their technical life. There is a need to assess the status of the district heating 

pipes in order to plan maintenance and replacements of pipes. A first step towards 

developing a simple and cheap method for technical status assessments of existing pipes 

without shutting the pipes down has been taken. Mechanical, thermal, and chemical 

properties for pipes aged in the laboratory and pipes from the field have been treated.  

The proposed mechanical field method is based on that the district heating pipes are 

uncovered and cylindrical samples still attached to the service pipes are created by 

removing material around them by use of hole drills. Laboratory equipment for pulling or 

turning the cylindrical samples off, while measuring load and deformation, has been 

developed. Methods for restoring the pipes after testing have been discussed.  

In the performed tests, the fracture initiation occurs between the service pipe and the 

polyurethane foam when turning the sample off, while the fracture occurs in the 

polyurethane foam when pulling the sample off. For the axial shear strength tests the 

fracture can occur in different ways. Since the temperature in the polyurethane is highest 

at the service pipe, the degradation is most severe there. This means that the fracture is 

initiated in the polyurethane at the service pipe for a pipe aged a long time in service.  

The axial shear strength is clearly decreasing during accelerated ageing in the laboratory, 

but the corresponding reduction has not been found for the pulling or turning method. The 

advantage with the turning method is that the fracture is initiated at the same position as 

for the axial shear strength tests. The test methods need to be verified further and adapted 

for usage in the field. 

Requirements on and definitions of technical life have been discussed. It has been 

concluded that it is not motivated to define the technical life based on a standard 

requirement on the axial shear strength of 0.12 MPa in EN 253, since the pipe will not be 

subjected to such large shear stresses between the service pipe and the polyurethane 

foam. Instead, it is suggested that the definition of life is based a reduced requirement 

related to the laying conditions. The technical life of a pipe can be estimated based on the 

measured axial shear strength, an assumed yearly reduction of the axial shear strength at 

the specific service temperature of the pipe and a life criterion based on the smallest 

allowable axial shear strength.  

During the ageing in the laboratory radical changes of the cell gas composition are not 

expected, since the diffusion through the casing pipe is small at room temperature. The 

thermal conductivity has been calculated based on the cell gas composition and measured 

with the Guarded hot pipe method. 

Naturally aged pipes have been analysed and the cell gas composition is estimated to 

have changed moderately, which means that the thermal insulation is still good after 25 

years in service. One of the pipes has been evaluated mechanically, and the mechanical 

properties investigated are still good after 25 years in service. 
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Sammanfattning  

Det befintliga svenska nätet av prefabricerade fjärrvärmeledningar börjar till stora delar 

åldersmässigt närma sig sin tekniska livslängd. Det finns ett behov av att bedöma statusen 

på fjärrvärmeledningar för att kunna planera underhåll och utbyte av ledningar. Ett första 

steg mot att utveckla en enkel och billig metod för teknisk statusbedömning av ett befint-

ligt ledningsavsnitt utan att ta ledningen ur drift har tagits. Mekaniska, termiska och 

kemiska egenskaper hos rör åldrade i laboratorium och rör från fältet har behandlats.  

Den föreslagna mekaniska fältmetoden bygger på att fjärrvärmeledningen blottläggs och 

cylindriska provkroppar fästa vi medieröret skapas genom att material kring dessa tas bort 

med hålborr. Utrustning för att dra och vrida loss dessa cylindriska pluggar i laborato-

rium, under det att last och deformation mäts, har utvecklats. Metoder för att reparera 

skadan har diskuterats. 

I de försök som har gjorts visar det sig att vridprovet ger ett brott som initieras mellan 

medierör och polyuretanskum, medan dragprovet ger ett brott i polyuretanskummet. För 

att axiella skjuvhållfasthetsprov kan brottet ske på olika sätt. Eftersom det är varmast vid 

medieröret så är den termiska nedbrytningen störst här, vilket betyder att brottet initieras 

vid medieröret för ett rör som har åldrats länge genom användning.  

Den axiella skjuvhållfastheten minskar tydligt vid åldringen av rör i laboratorium, men 

motsvarande minskning har inte kunna konstaterats för drag- eller vridförsöken. Det som 

talar för vridmetoden är att brottet initieras på samma ställe som för de axiella skjuvhåll-

fasthetsförsöken. Provmetoderna behöver verifieras ytterligare och anpassas till använd-

ning i fält. 

Krav på och definitioner av teknisk livslängd har diskuterats. Att definiera teknisk livs-

längd utgående ifrån standardkravet på axiell skjuvhållfasthet 0,12 MPa i EN 253 är inte 

motiverat, eftersom röret inte kommer att utsättas för så höga axiell skjuvspänningar 

mellan medierör och polyuretan. Istället förslås att definitionen av livslängd baseras ett 

lägre krav som relateras till de aktuella läggningsförhållandena. Teknisk livslängden på 

en rör kan bestämmas utgående från uppmätt axiell skjuvhållfasthet, en antagen minsk-

ning per år av skjuvhållfastheten anpassad till driftstemperaturen hos röret och ett 

livslängdskriterium för den minsta tillåtna axiella skjuvhållfastheten.  

Vid laboratorieåldringen kan det inte förväntas drastiska förändringar av cellgassamman-

sättningen, eftersom diffusionen genom manteln är liten vid rumstemperatur. Värmeled-

ningsförmågan har beräknats utgående från cellgaserna och mätts med metoden Guarded 

hot pipe.     

Naturligt åldrade rör har analyserats och cellgaserna bedöms endast ha förändrats mått-

ligt, vilket gör att isolerförmågan fortfarande är bra efter 25 år i drift. Ett av rören har 

undersökts mekanisk, och det har bra mekaniska egenskaper efter 25 år. 
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1 Bakgrund 

Syftet med projektet är att ta ett första steg mot att utveckla en metod för teknisk statusbe-

dömning av ett befintligt ledningsavsnitt. Metoden kan sedan ligga till grund för en skatt-

ning av ekonomisk livslängd, det vill säga en ekonomisk värdering av lönsamheten i att 

byta ut ledningen kontra att låta den ligga kvar.  

Fokus för projektet är polyuretanisolerade rör med polyetenmantel. Målsättningen är att 

man med en enkel och billig metod ska kunna ta ett prov från ledningen utan att behöva ta 

den ur drift. Provet karakteriseras därefter med avseende på mekaniska, fysikaliska och 

kemiska egenskaper. Kvarvarande teknisk livslängd bedöms med hänsyn tagen till ned-

brytningen av polyuretanet.  

Modernisering av fjärrvärmenäten är ett av de viktigaste stegen för en ökad övergripande 

effektivitet enligt teknologiplattformen DHC+ [1]. Det befintliga svenska nätet av pre-

fabricerade fjärrvärmeledningar börjar till stora delar åldersmässigt närma sig sin 

projicerade tekniska livslängd.  

I dagsläget finns omkring 16 000 km parledning i Sverige med en genomsnittlig bygg-

kostnad på ca 5 000 kr/m, se Referens [2]. För att dagens utbytestakt på omkring 

50 km/år skulle vara långsiktigt hållbar krävs en livslängd hos ledningarna på i snitt 

320 år, vilket inte är realistiskt. Den förväntade tekniska livslängden hos dagens förtill-

verkade fjärrvärmerör torde ligga någonstans mellan 30 – 70 år. Prefabricerade fjärr-

värmerör började installeras i stor skala i början av 1980-talet och det är alltså rimligt att 

förvänta sig att ett ökande utbytesbehov de närmaste åren och att reinvesteringsvolymen 

kommer att behöva öka mellan fem och tio gånger. På sikt kommer det därmed att krävas 

investeringar på upp till 2,5 miljarder kronor per år. Det är i samma storleksordning som 

den årliga nybyggnaden, men skillnaden är att reinvesteringarna inte ger några ytterligare 

intäkter. 

Inom ramen för hetvattenprogrammet har underhåll och förnyelse av fjärrvärmeledningar 

behandlats, se Referenserna [3], [4] & [5] men det saknas fortfarande en användbar 

modell för optimerade reinvesteringar. 

På senare tid har ny kunskap kommit fram, som gör problematiken med statusbedömning 

än mer angelägen. Under de senaste åren har studier genomförts i Tyskland av hur de 

tekniska egenskaperna hos polyuretanisoleringen påverkas med tiden hos rörledningar i 

drift. Bland annat har 110 stycken rörprover, som varit i drift upp till 26 år har undersökts 

och laboratorieförsök har genomförts på nya och åldrade rör, se Referenserna [6] & [7]. 

En av de viktigaste slutsatserna var att PUR-skummet inte åldras så som man tidigare 

trott. Skjuvhållfastheten hos skummet avtar snabbare än enligt den hypotes som exempel-

vis produktstandarden SS-EN 253 bygger på och detta beror på att PUR-skummet oxide-

ras. Tidigare beräkningsmodeller för den termiska åldringen har baserats på Noltes 

åldringsförsök [8] från tidigt 1980-tal på PUR-skum i syrefri miljö. Vissa försök har 

gjorts, att med statistiska metoder (baserat på det stora experimentella underlaget från 

fältförsöken) ta fram modeller som tar konsekvenserna av den oxidativa åldringen i 

beaktande, se Referenserna [9] & [10].  
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2 Litteraturstudie 

Det är helt klarlagt att polyuretanskummet i fjärrvärmerör på grund av oxidation åldras 

snabbare än vad man tidigare antagit. Knappast något fjärrvärmerör skulle kunna använ-

das i 30 år vid 120°C utan att den axiella skjuvhållfastheten för skummet hade blivit lägre 

än 0,12 MPa (minimikrav enligt standarden EN253). I ett mycket stort tyskt projekt 

visade det sig att inget av de mer än 100 studerade rören hade en ekvivalent driftstid vid 

120°C längre än ca 11 år. Trots mycket stora forskningsinsatser finns det fortfarande 

olika uppfattningar om hur snabbt polyuretanskummets hållfasthet minskar i de rör som 

används i fjärrvärmenät. Enligt en studie grundad på åldring av skumprover vid höga 

temperaturer är livslängden omkring 10 år vid 120°C. Enligt en annan studie, grundad på 

mätdata (med mycket stor spridning) från använda rör, är livslängden nästan 20 år. Alla 

är dock överens om att låg temperatur och minimal mängd indiffunderat syre ger lång 

livslängd. Det verkar vara svårt att genom olika typer av modellförsök och accelererad 

åldring fastställa hur snabbt hållfastheten minskar i fjärrvärmerör. Det finns ingen bra 

metod för att enkelt avgöra hur långt försämringen av hållfastheten har fortskridit. Mät-

ning av brunfärgningen anses inte ge tillförlitliga resultat. Cellgasanalys kan ge en 

uppfattning av hur långt oxidationen har gått. 

Litteraturstudien bygger till största delen på de resultat som kommit fram från ett antal 

mycket omfattande tyska forskningsprojekt om fjärrvärme under 1997 – 2011, se Refe-

renserna [6], [7] & [11]. Anledningen till att projekten startades var att man hade funnit 

att polyuretanskummet i fjärrvärmerör åldrades fortare än väntat, se Referenserna [9] & 

[12]. Det innebar att skummets mekaniska egenskaper försämrades snabbare än vad man 

tidigare trott och man ifrågasatte om beräkningarna av rörens livslängd var riktiga. Inom 

projekten har man studerat olika mekaniska och termiska egenskaper för skum. Bland de 

mekaniska egenskaperna har man framför allt fokuserat på skummets axiella skjuvhåll-

fasthet. Utgående från mätningar av skjuvhållfastheten på gamla och nya rör samt från 

modellförsök på skum har man försökt att göra beräkningar av livslängd. Det avgörande 

kriteriet för livslängd har varit den tidpunkt när den axiella skjuvhållfastheten minskat till 

0,12 MPa. 

Det nya i forskningen har varit, att man förutom den termiska nedbrytningen av polyure-

tan-skum, nu även har beaktat den oxidativa nedbrytningen. Trots mycket stora forsk-

ningsinsatser finns det fortfarande olika uppfattningar om hur snabbt polyuretanskummets 

hållfasthet minskar i de rör som används i fjärrvärmenät. Alla är dock överens om att låg 

temperatur och minimal mängd indiffunderat syre ger lång livslängd. Man har vidare 

ingen metod för att enkelt kunna mäta hur långt åldringen och minskningen av skjuvhåll-

fastheten har fortskridit för rör som används i drift.  

Rörets isoleregenskaper är av utomordentligt stort intresse när man skall köpa nya rör 

men gamla rör kommer i normalfallet aldrig att ersättas med nya rör om enda anledningen 

till ett byte är att man vill förbättra isoleringen. Isoleregenskaperna har därför inte 

behandlats i denna studie. 

Polyuretanskummet i ett fjärrvärmerör kan sägas åldras på olika sätt: 

o Termisk åldring 

Hög temperatur leder till en termisk nedbrytning av polymeren. Skummet blir 

sprödare och dess mekaniska egenskaper försämras.  

o Oxidativ åldring 

Syre diffunderar in i skummet genom polyetenmanteln. Syret kan sedan reagera 

med polyuretanet så att det oxideras. Oxidationshastigheten ökar snabbt vid 

ökande temperatur och ökande syrgashalt. Vid stigande temperatur blir skummet 

allt mörkare brunt för att till slut bli helt svart och skummets mekaniska egen-

skaper försämras.  
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o Åldring på grund av ändrad cellgassammansättning 

Detta är ingen nedbrytning av skummet men genom att luft diffunderar in i 

skummet och koldioxid och blåsgas (tidigare vanligen CFC11 och nu oftast 

cyklopentan) diffunderar ut ur skummet, kommer skummets isoleregenskaper att 

försämras. Även om isolerförmågan blir avsevärt försämrad (dvs till slut består 

cellgasen enbart av luft) kommer detta inte att leda till några direkta skador eller 

vara den enda anledningen till att man skulle byta ut en fjärrvärmeledning.  

o Åldring på grund av andra kemiska reaktioner än oxidation (Referens[11] [13] 

& [14]). 

Vid höga temperaturer ( > 150°C) kan den ursprungliga polymerisationsreak-

tionen gå baklänges, dvs polyuretan bryts ner till polyol och isocyanat (som sedan 

reagerar vidare).  

2.1 Temperaturens betydelse för nedbrytningen – 

Arrheniusekvationen 

Alla kemiska ämnen bryts snabbt ner vid tillräckligt hög temperatur. Vid rumstemperatur 

är nedbrytningen av vanliga material oerhört långsam men den ökar exponentiellt med 

temperaturen. För att beskriva temperaturberoendet för olika kemiska och fysikaliska 

förlopp kan Arrheniusekvationen användas. Med hjälp av ekvationen kan man beräkna 

hastigheten för t ex termisk nedbrytning av polymerer, diffusion av gasmolekyler genom 

olika material eller kemiska reaktioner som syrets reaktion (oxidation) med polyuretan.  

Reaktionshastigheten beror på vilken termisk energi som molekylerna har (temperaturen), 

vilken energinivå (aktiveringsenergin) som en tillräckligt stor andel av molekylerna måste 

överskrida för att det skall bli någon reaktion samt sannolikheten för att molekylerna skall 

kollidera i rätt läge (pre-exponentiell faktor). 

         (1) 

där  

k = reaktionshastighet   A = pre-exponentiell faktor 

Ea = aktiveringsenergi  (J/mol)  R = allmänna gaskonstanten = 8,314 J/K mol 

T = temperaturen (K) 

Om man vill jämföra hastigheten vid två olika temperaturer, behöver man inte bry sig om 

den pre-exponentiella faktorn utan man kan bara dividera hastigheterna med varandra. 

       (2) 

För diffusion av gaser (syre, kväve, koldioxid) genom polyeten och polyuretanskum är 

aktiveringsenergin Ea = 20 - 45 kJ/mol, se Referenserna [15] & [16].  

För termisk nedbrytning av polyuretanskum har man använt värdet Ea = 150 kJ/mol. 

Detta värde kommer sannolikt från Noltes mätningar på polyuretanskum som åldrats vid 

olika temperaturer utan att vara i kontakt med syre, se Referens [8].  

Olika kemiska bindningar i polyuretanpolymeren bryts ner termiskt vid olika energinivåer 

(temperaturer). Olika oxidationsreaktioner sker olika snabbt beroende på temperaturen. 

För alla dessa termiska och oxidativa processer gäller olika aktiveringsenergier. För 

termisk nedbrytning av en viss bindning i polyuretanpolymeren fordras en viss aktive-

ringsenergi medan en annan aktiveringsenergi fordras för en viss oxidationsreaktion. 

Olika polyuretaner kan ur kemiskt synpunkt vara väldigt olika bortsett från att de alla 

innehåller uretanbindningar. De kan därmed vara olika känsliga för termisk nedbrytning 

och oxidationsreaktioner.  
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Det är egentligen inte helt oväntat att man i olika studier har beräknat olika värden på 

aktiveringsenergin. Den viktiga frågan är därför: Vad är aktiveringsenergin för de ned-

brytningsprocesser som är av störst betydelse för polyuretanets mekaniska egen-

skaper i fjärrvärmerör? 

Temperaturen i en fjärrvärmeledning varierar beroende på tid på dagen, årstid och energi-

behov. Man kan räkna om den totala driftstiden vid olika temperaturer till en ekvivalent 

driftstid vid en viss temperatur. För fjärrvärmerör har man i många studier valt att räkna 

om till 120°C eftersom ett rör enligt standard skall klara 30 års drift vid denna temperatur. 

Man multiplicerar då driftstiden vid en viss temperatur med en faktor, se Tabell 1, och 

summerar alla de korrigerade driftstiderna till en ekvivalent driftstid. Faktorn kallas 

ibland för accelerationsfaktor, se Referens [17]. Det är av mycket stor betydelse för 

beräkningarna vilket värde på aktiveringsenergin man använder. Det är inte säkert att Ea = 

150 kJ/mol gäller för alla typer av polyuretanskum. Värdet på aktiveringsenergin 

bestämmer vilket värde som kan beräknas för livslängden.  

Enligt Tabell 1 skulle t ex 20 års drift vid 100°C motsvara 1,7 (alt 3,8 respektive 8,7) år 

vid 120°C om Ea = 150 (alt 100 respektive 50) kJ/mol. För en returledning som kanske 

håller 60°C blir den ekvivalenta driftstiden nästan 0 år (eller 3885, 247 respektive 16 

gånger mindre än den verkliga driftstiden).  

2.2 Skjuvhållfasthet för polyuretanskum i gamla rör 

I ett mycket omfattande tyskt projekt har man bl a bestämt den axiella skjuvhållfastheten 

för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör med driftstider upp till 25 år, se Referenserna 

[11] & [12]. För de allra största rören gjordes mätningarna på plats ute i fält, se Referens 

[7]. 

 

 

 

 

Tabell 1: Faktor för temperaturberoendet enligt Arrheniusekvationen om 

aktiveringsenergin är 50, 100 respektive 150 kJ/mol. Driftstiden skall multipliceras med 

nedanstående faktor för att erhålla ekvivalent driftstid vid 120°C. 

Temperatur  aktiveringsenergi  

°C 50 kJ/mol 100 kJ/mol 150 kJ/mol 

60 1/16 1/247 1/3885 

70 1/9,3 1/86 1/802 

80 1/5,7 1/32 1/181 

90 1/3,5 1/13 1/44 

100 1/2,3 1/5,2 1/12 

110 1/1,5 1/2,2 1/3,3 

120 1 1 1 

130 1,5 2,1 3,1 

140 2,1 4,4 9,2 

150 3,0 8,7 26 

160 4,1 17 69 

170 5,6 32 177 

180 7,6 57 435 
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Figur 1: Axiell skjuvhållfasthet för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör efter olika 

driftstider. Ingen hänsyn har tagits till driftstemperaturen. Kohesionsbrott = brott i 

skummet, vanligen i skummet närmast stålröret. Adhesionsbrott = brott i skummets 

vidhäftning till mantelrör eller medierör. Figur från Referens [18]. 

Man kan ta hänsyn till att det har varit olika temperaturer i rören under varierande tider 

genom att beräkna en ekvivalent driftstid vid 120°C. I den aktuella studien multiplice-

rades driftstiden vid en viss temperatur med en faktor enligt antagandet att aktiverings-

energin Ea = 150 kJ/mol (Arrheniusekvationen) och de korrigerade driftstiderna summe-

rades till en ekvivalent driftstid, se Figur 2. Det visade sig att inte något av de 110 stude-

rade rören hade en längre ekvivalent driftstid än 11 år. För flertalet returrör blev den ekvi-

valenta driftstiden nära 0 år, dvs alla värden hamnar mer eller mindre på y-axeln. Man ser 

att gränsvärdet för axiell skjuvhållfasthet 0,12 MPa är uppnått eller kommer att uppnås 

för flertalet rör efter 10-15 års drift vid 120°C. Denna oväntat snabba minskning av 

skjuvhållfastheten ansågs bero på att polyuretanskummet har utsatts för oxidation, vilket 

inte hade beaktats tidigare.  

 

Figur 2: Axiell skjuvhållfasthet för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör som använts 

under olika tider med hänsyn tagen till termisk belastning. Driftstiden har räknats om till 

ekvivalent driftstid vid 120°C genom att driftstiden vid en viss temperatur har multiplicerats 

med en faktor beräknad enligt antagandet att aktiveringsenergin är 150 kJ/mol (Arrhenius-

ekvationen, se Tabell 1) och sedan har de korrigerade tiderna summerats. Figur från 

Referens [18]. 
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2.3 Modellförsök med åldring av skum i 

aluminiumflaskor 

För att mera ingående studera den oxidativa nedbrytningen tillverkade man ett stort antal 

skum i aluminiumflaskor som sedan lagrades vid olika temperaturer, se Referenserna [11] 

& [19]. Flaskorna var dels helt slutna och dels öppna (uppskurna) så att skummet kom i 

kontakt med luftens syre. Skummets skjuvhållfasthet mättes efter olika tider. Man kunde 

inte uppmäta någon minskning av skjuvhållfastheten efter 60 veckors lagring vid 120°C i 

diffusionsöppna behållare. Vid temperaturer >120°C minskade dock skjuvhållfastheten. 

Vid lagring vid hög temperatur minskar skummets densitet. Skum med låg densitet är 

mekaniskt mindre stabilt än skum med hög densitet. Man tog hänsyn till effekten av 

densitetsförändringen genom att räkna om den uppmätta skjuvhållfastheten till en relativ 

reducerad skjuvhållfasthet. Som ett exempel visas i Figur 3 mätningar på polyuretanskum 

som lagrats vid 150°C i diffusionsöppna behållare.  

Den relativa reducerade skjuvhållfastheten bestämdes för polyuretanskum som lagrats vid 

temperaturer i intervallet 120 – 180°C. Vid temperaturer över 150°C blev dock de skum 

som lagrats diffusionsöppet helt förstörda och kunde inte användas för studien. Från mät-

ningarna beräknades hur mycket den relativa reducerade skjuvhållfastheten hade föränd-

rats per vecka vid en viss temperatur. Man kan använda förändringen av skjuvhållfast-

heten som ett mått på nedbrytningshastigheten för polyuretanskum och sätta in värdet i 

Arrheniusekvationen. 

Arrheniusekvationen (1)  kan skrivas om till  

ln k = lnA – Ea/RT        (3) 

Om man i ett diagram avsätter logaritmen för nedbrytningshastigheten mot 1/T kan man 

dra räta linjer för diffusionstät respektive diffusionsöppen lagring. Från respektive linjers 

lutning kan aktiveringsenergin Ea för termisk (98 kJ/mol) respektive termisk + oxidativ 

nedbrytning (190 kJ/mol) beräknas, se Figur 4. Det ofta använda värdet på aktiverings-

energin för åldring av polyuretanskum, 150 kJ/mol, ligger alltså mitt emellan de här fram-

tagna värdena. 

Figur 4 visar att vid temperaturer över 120°C (vid 1/T under 0,0025) är effekten av den 

oxidativa åldringen mycket påtaglig för de studerade skummen. 
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Figur 3: Relativ reducerad skjuvhållfasthet för polyuretanskum efter lagring upp till 60 

veckor vid 150°C i kontakt med luftens syre (svart linje) respektive utan kontakt med luftens 

syre (röd linje). Bearbetad figur från Referens [11]. 
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Figur 4: Arrheniusdiagram som visar logaritmen för minskningen av den relativa reduce-

rade skjuvhållfastheten = nedbrytningshastigheten för polyuretanskum som lagrats vid olika 

temperaturer i kontakt med (svart linje) respektive utan kontakt med (röd linje) luftens syre 

som funktion av 1/T. Bearbetad figur från Referens [11]. 

2.4 Schurichts beräkningar av livslängd 

När man använder sig av Arrheniusekvationen är det av avgörande betydelse vilket värde 

man har på aktiveringsenergin. De värden som erhållits från modellförsök på skum som 

åldrats vid hög temperatur i aluminiumbehållare gäller kanske inte för de förhållanden 

som råder i fjärrvärmerör. Schuricht har gjort beräkningar utgående från mätningar på 

gamla rör, se Referenserna [7] & [10]. Han använde sig av data från 39 par fjärrvärmerör 

(tillopp och retur, alltså totalt 78 rör). För varje rör beräknades en ekvivalent driftstid 

enligt fyra olika alternativ. Driftstiden dividerades med en faktor som beräknades från 

ekvation liknande Arrhenius-ekvationen och med aktiveringsenergin 150 kJ/mol (alt. 1), 

ca 84 kJ/mol (alt. 2), ca 42 kJ/mol (alt. 3) respektive 0 kJ/mol (alt. 4). 

För att bestämma den del av åldringen som är temperaturberoende beräknades skillnaden 

i axiell skjuvhållfasthet mellan skummet i tillopp och motsvarande retur (ax). I ett diag-

ram avsattes ax mot ekvivalent driftstid (vid 120°C) enligt de ovan nämnda alternativen 

och man drog den räta linje som stämmer bäst med mätvärdena. Schuricht ansåg att alter-

nativ 3 ger bäst överensstämmelse, se Figur 5. Det är som synes stor spridning på värdena 

och överensstämmelsen med den räta linjen är inte imponerande (r2 = 0,0631). Från den 

räta linjens lutning kan man beräkna att den temperaturberoende delen av skjuvhållfast-

hetens minskning är 0,0071 MPa/ekv år vid 120°C.  
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Figur 5: Skillnad i axiell skjuvhållfasthet mellan skummet i tilloppsrör och motsvarande 

returrör (ax) efter ekvivalent driftstid vid 120°C beräknad enligt alternativ 3 ovan. Röda 

linjens ekvation: ax = 0,0071*tidekv  -  0,0005. Bearbetad figur från Referens [7]. 
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Figur 6: Axiell skjuvhållfasthet för skummet i returrör efter verkliga driftstider och utan 

hänsyn tagen till temperaturen. Figur från Referens [7]. 

 

För att bestämma den del av åldringen som beror på oxidation använde sig Schuricht av 

data enbart från returerna där temperaturen legat mellan 45-75°C. Detta förutsätter egent-

ligen att temperaturen skulle ha varit lika för alla rören eftersom oxidationen är tempera-

turberoende. Figur 6 visar skjuvhållfastheten för skummet i returrör efter olika driftstider 

och utan hänsyn tagen till temperaturen.  

Den räta linje som har dragits i Figur 6 utgår från en ursprunglig skjuvhållfasthet = 

0,29 MPa och minskar sedan med 0,0018 MPa/år. Värdena har mycket stor spridning och 

överensstämmelsen med den räta linjen är inte särskilt god. 

Man hade högre densitet på skummet i de rör som tillverkades tidigare jämfört med de rör 

som tillverkas idag. Högre densitet betyder ökad materialåtgång och ökad värmeledning i 

den fasta polymeren men även ökad skjuvhållfasthet. Antag att begynnelsevärdet för 

skjuvhållfastheten i genomsnitt har minskat med 0,0050 (alt 0,0025) MPa /år. Man gissar 

alltså att densitetsändringen svarar mot en större förändring av värdet för skjuvhållfast-

heten (0,0050 alt 0,0025 MPa /år) än det uppmätta värdet på ändringen (0,0018 MPa /år)! 

Om man efter 25 år uppmäter 0,29 MPa betyder detta att skjuvhållfastheten i det nytill-

verkade röret var 0,41 (alt 0,35) MPa. Från ett diagram liknande Figur 6 beräknar 

Schuricht att det oxidativa bidraget till skjuvhållfasthetens minskning är 0,0064 

(0,0041) MPa/år.   

En sammanfattning av Schurichts beräkningar visas i Figur 7. Driftstiden har här räknats 

om till en ekvivalent driftstid vid 120°C genom att dividera tiden med en faktor y enligt 

beräkningsalternativ 3 (aktiveringsenergin ca 42kJ/mol), där y = 100*e-0,0384x  (x = 

temperatur [°C]). Den uppmätta axiella skjuvhållfastheten har räknats om utgående från 

att man tidigare hade högre densitet i nya rör och därmed högre skjuvhållfasthet. Skjuv-

hållfastheten har antagits minska med 0,0050 MPa/år. Från räta linjen i Figur 7 ser man 

att skjuvhållfastheten igenomsnitt minskar med 0,0148 MPa/ ekv år omräknat till drift vid 

120°C. Efter ungefär 17 år vid 120°C har man nått gränsvärdet 0,12 MPa.  
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Figur 7. Axiell skjuvhållfasthet efter en ekvivalent driftstid vid 120°C. För att beräkna 

ekvivalent driftstid har den verkliga tiden dividerats men en faktor y = 100*e
-0,0384x 

 (där x är 

temperatur [°C]). Hänsyn har tagits till att skummet i nytillverkade rör tidigare hade högre 

densitet vilket gav högre skjuvhållfasthet = korrigerad axiell skjuvhållfasthet. Den streckade 

röda linjens ekvation: ax = -0,0148*tidekv + 0,3776. Av de ca 100 mätvärdena finns ca 80% i 

området mellan de prickade linjerna. Bearbetad figur från Referens [10]. 

2.5 Mätningar på olika typer av gamla rör 

Inom ett av de stora tyska projekten har man tillverkat olika typer av nya rör, se 

Referenserna [11] & [14]. Dimensionen var DN50 serie 1 (Østålrör 60,3mm, Øpolyetenmantel 

125mm, alltså ca 32mm tjock PUR, 2,9mm tjock PE). Man fick problem med otäta 

ändförslutningar och gjorde därför en andra försöksserie där rörändarna försågs med 

stålplattor som skulle vara helt diffusionstäta. Även en tredje försöksserie med rör med 

tjockare skikt av polyurtanskum tillverkades (samma Østålrör men med större Øpolyetenmantel 

än tidigare).  

1. Logstor/BASF, kontirör med aluminiumfolie som diffusionsspärr (ax = 0,429 MPa) 

2. Logstor/BASF, kontirör utan aluminiumfolie som diffusionsspärr (ax = 0,403 MPa) 

3. Isoplus/BASF, diskonti helt enligt standard (ax = 0,447 MPa) 

4. Isoplus/BASF, diskonti enligt standard men med dubbel tjocklek på polyetenröret (ax 

= 0,530 MPa) 

5.  German Pipe/BMS, diskonti helt enligt standard (ax = 0,481 MPa)  

6.  German Pipe/BMS, diskonti enligt standard men med aluminiumfolie som 

diffusionsspärr (ax = 0,484 MPa) 

7. German Pipe/BMS, diskonti enligt standard men lägre skumdensitet, ca 62 kg/m3 

jämfört med ca 72 kg/m3 på rör 6 (ax = 0,379 MPa). 

Rören åldrades / lagrades enligt två olika alternativ upp till 22000 h (ca 2,5 år): 

o Åldring vid 150°C - Röret placerades i en lokal med rumstemperatur och varmt 

medium (150°C) cirkulerades i stålröret 

o Varmlagring vid 90°C - Hela röret placerades i en termostatbox som höll 90°C. 
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Figur 8: Axiell skjuvhållfasthet för de olika röralternativen efter åldring vid 150°C 

respektive varmlagring vid 90°C. Figur från Referens [11]. 

I Figur 8 visas hur den axiella skjuvhållfastheten förändrades under åldringen respektive 

varmlagringen för de olika röralternativen. 

Vid åldring vid 150°C minskade skjuvhållfastheten under de första 5000 h för alla rör-

alternativen till ungefär 70% av startvärdet. Minskningen från 5000 h och fram till 

22000 h gick betydligt långsammare. Det ser nästan ut som man får en platå. Det går inte 

att från försöksvärdena extrapolera fram till när man kommer att nå gränsvärdet 

0,12 MPa. För de här testade rören måste man då komma ner till ca 25% av startvärdet.  

Vid varmlagring vid 90°C minskade inte skjuvhållfastheten för något av Kontirören (rör 1 

och 2). För övriga rör minskade skjuvhållfastheten på likartat sätt som vid åldringen vid 

150°C även om den initiala minskningen fram till 5000 h var betydligt mindre. Efter 

22000 h hade skjuvhållfastheten bara minskat till ungefär 90% av startvärdet.  

I Tabell 2 har ett försök gjorts till sammanfattning av hur cellgasen i skummet har föränd-

rats under varmlagring respektive åldring för fjärrvärmerören 2, 3, 5 och 7 (dvs alla rör 

utan folie eller dubbel manteltjocklek). Alla värden har hämtats från Referens [11] men 

några värden har räknats om till andra tider samt även vissa analyser har ”korrigerats” 

(när man verkar ha misslyckats med analysen eller kanske haft störande inläckage av 

luft). Eftersom mantelytan är 90°C vid varmlagringen jämfört med ca 30°C vid åldringen 

har en betydligt större mängd kväve och syre diffunderat in under varmlagringen än under 

åldringen. Om aktiveringsenergin är av storleksordningen 30-35 kJ/mol blir diffusions-

hastigheten något mer än 10 gånger större för både kväve och syre vid 90°C jämfört med 

30°C. Vidare diffunderar syre ca 3 gånger snabbare än kväve vid 30°C. Trots att det alltså 

har kommit in mer syre under varmlagringen än under åldringen har detta inte gett 

upphov till oxidation i sådan omfattning att skjuvhållfastheten snabbt har minskat. 

Eftersom kvoten för partialtrycken av kväve och syre (pN2/pO2) har ökat ungefär lika 

mycket har oxidationen dock kommit igång både vid varm-lagringen och vid åldringen.  
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Tabell 2: Partialtrycket pN2 för kväve samt kvoten pN2/pO2 i skummet i fjärrvärmerör 2, 3, 5 

och 7 (enligt förteckning ovan) efter varmlagring (90°C) respektive åldring (150°C). 

Ursprungliga värden har hämtats från Referens [11] och räknats om något för denna tabell. 

 

Varm lagring 90°C Åldring 150°C 

Tid [h] N2 [kPa] pN2/pO2 N2 [kPa] pN2/pO2 

0 7 1,6 7 1,6 

5000 36 4,5 13 3 

10000 56 8 19 5 

20000 76 10 30 7,8 

Närvaron av en aluminiumfolie som diffusionsspärr eller fördubblad manteltjocklek har 

inte haft någon större betydelse för minskningen av skjuvhållfastheten (jämför rör 1 och 

2, rör 3 och 4 samt rör 5 och 6). Man fann dock att kvoten för partialtrycken av kväve och 

syre (pN2/pO2) var dubbelt så hög i rör 2 (utan folie) som i rör 1 (med folie). Detta tyder på 

att oxidationen visserligen har börjat men effekten av denna oxidation har ännu inte visat 

sig (efter 22000 h vid 150°C) som en minskning av skjuvhållfastheten. För att påvisa en 

minskning måste man ha längre försökstider och/eller högre syrgashalt i skummet. Vid 

tidigare försök med skum i uppskurna aluminiumflaskor kunde man uppmäta en halve-

ring av skjuvhållfastheten redan efter 25 veckor (4200 h) vid 150°C, se Figur 3. I detta 

fall var syrgashalten i skummet sannolikt betydligt högre.  

2.6 Åldring av polyuretanskum - mätning av 

syreförbrukningen 

Vid den oxidativa åldringen av polymerer förbrukas syre. Det finns olika metoder för att 

mäta denna syreförbrukning, se översikt i Referens [20]. I två utmärkta artiklar beskrivs 

hur man mäter syreförbrukningen för ett flexibelt polyuretanskum med öppna celler som 

lagras i luftmiljö vid olika temperaturer, se Referenserna [17] & [21]. Man placerade 

tunna skivor av polyuretanskum (ca 1g) i luftmiljö i tillslutna behållare (ca 20 ml). 

Behållarna lagrades under olika tider vid en olika temperaturer. Efter lagringens slut 

bestämdes syrgashalten i behållarna enligt två olika metoder: 1. UOC = ultrasensitive 

oxygen consumption och 2. respirometer 

Vid den första metoden (UOC) analyserar man syrgashalten i behållarens luft med hjälp 

av gaskromatografi. Gaskromatografens detektor är dock inte så känslig för oorganiska 

gaser. Man måste antingen ha hög temperatur eller använda lång tid för att förändringen 

av syrgashalten skall bli mätbar med denna metod.  

Den andra metoden med respirometer är känsligare. Det finns kommersiella respirometrar 

som används för att mäta olika organismers syreförbrukning. Respirometern har två 

bränsleceller genom vilka man låter det strömma mycket ren luft. Bränslecellerna ger en 

utsignal som beror på syrgashalten. Man mäter skillnaden i signal från de båda cellerna. 

Man kan mäta en ändring på 0,01% av syrgashalten. Man kunde t ex mäta syrgasförbruk-

ningen efter det att 1g flexibelt polyuretan hade åldrats i luft under endast 10 dagar vid 

23°C. 

För en viss temperatur ökar syrgasförbrukningen linjärt med logaritmen för lagringstiden 

i behållaren, se Figur 9. Tiderna för lagring vid en viss temperatur multiplicerades med en 

faktor (accelerationsfaktor) så att alla linjerna sammanföll med linjen för 95°C, se Figur 

10. Accelerationsfaktorn motsvarar hur mycket snabbare syrgasförbrukningen är vid en 

högre temperatur. Man studerade även förändringen av de mekaniska egenskaperna för 

det flexibla skummet. Man mätte den kraft som erfordrades för att pressa samman 

skummet till 50% av sin tjocklek efter olika lång tids lagring vid viss temperatur. Kraften 

ökade linjärt med logaritmen för lagringstiden, se Figur 11. Skummen blev alltså mindre 

flexibla. Även i detta fall multiplicerades tiderna för lagring vid en viss temperatur med 

en faktor (accelerationsfaktor) så att alla linjerna sammanföll med linjen för 95°C. 
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Från mätningar på skummet med tre olika metoder (UOC, respirometer och mekaniska 

egenskaper) beräknades respektive accelerationsfaktorer. Faktorerna har avsatts mot den 

inversa temperaturen (1/T) i Figur 12. Man kan konstruera en nästan rät linje som inom 

intervallet 50-140°C motsvarar aktiveringsenergin 87 kJ/mol.  

Det är intressant att notera att syreförbrukningen och kraften för sammanpressning visar 

precis samma temperaturberoende. Man hade nog väntat sig att syreförbrukningen skulle 

avspegla den oxidativa åldringen och att kraften för sammanpressning skulle avspegla 

både den termiska och oxidativa åldringen. I detta fall var det förstås ett annat skum, 

flexibelt och med öppna celler, än det som används i fjärrvärmerör. Skummet var dess-

utom utsatt för mycket högre syrehalter. 

 

  

Figur 9: Syreförbrukningen (mätt enl UOC) 

för polyuretan vid olika temperaturer (50-

125°C) som funktion av åldringstiden 

(logaritmisk skala). Figur från Referens [17]. 

Figur 10: Syreförbrukningen (mätt enl 

UOC) för polyuretan. Tiderna har 

multiplicerats med en accelerationsfaktor 

(aT) så att alla linjer sammanfaller med 

linjen för 95°C. Figur från Referens [17]. 

Figur 11: Kraft för 50% sammanpressning 

av polyuretanskum efter åldring vid olika 

temperaturer (80-140°C). Figur från 

Referens [17]. 

Figur 12: Accelerationsfaktorn (aT) uppmätt 

enl tre olika metoder (UOC, respirometer 

och”kraft för sammanpressning”) som 

funktion av 1/T. Figur från Referens [17]. 
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2.7 Åldring av polyuretanskum - färgförändring och 

IR-spektrum 

Alla polyuretanskum gulnar med tiden och vid tillräckligt hög temperatur övergår den 

gula färgen till brunt och slutligen till svart. Det har därför varit av intresse att bestämma 

sambandet mellan färg och lagring vid olika tider och temperaturer för att se om man 

genom att mäta färgen skulle kunna bestämma åldringen för ett polyuretanskum. 

När ett skum åldras på grund termisk nedbrytning eller oxidation sker olika kemiska 

reaktioner. Olika funktionella grupper i polymeren tillkommer eller försvinner. Dessa 

funktionella grupper svarar mot olika absorptionsband inom IR-området. 

Om man ställer samman mätningarna av ljusheten (logaritmen för L*(D65)) och relativa 

IR-absorbansen visar det sig att kurvorna följer varandra på ett likartat sätt, se Figur 13. 

Det är stora svårigheter förknippade med beredningen av prover för IR-mätning. Slut-

satsen i den tyska studien angående mätning IR-absorbans samt även ljushet blev 

följande, se Referens [11]: 

 Det går visserligen att uppmäta ett samband mellan åldring och relativ IR-

absorbans, men provberedningen ger upphov till en betydande osäkerhet. Nyttan 

av att använda IR-mätningar för att bestämma åldringsstatus bedöms vara ringa. 

 Med vissa inskränkningar är det möjligt att göra färganalys av skumprover. 

Utvärderingen visar dock att färgmätning inte är en helt tillförlitlig metod för 

bestämning av åldringsstatus. 

 

En utförligare litteraturstudie redovisas i Appendix F. 

 

Figur 13: Jämförelse av två åldringsparametrar för polyuretanskum, dels (övre kurvan) 

logaritmen för ljusheten Log(L*(D65)) och dels (nedre kurvan) relativ IR-absorbans vid 

1596 cm
-1

 (absorbansen vid 1510 cm
-1

 = 1), som funktion av åldringstiden (veckor). Figur 

från Referens [11]. 
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3 Livslängdskriterium 

Det går att basera en livslängd för fjärrvärmerör på olika kriterium kopplade till teknisk 

funktion hos enskilda rör eller system av rör. Man kan även tänka sig att basera livs-

längden på ekonomiska kriterier kopplade till lönsamhet. Ett sätt att beakta värme-

förluster, som i princip skulle kunna vara så stora att framledningstemperaturen blir för 

låg hos kunderna. Ett annat scenario skulle vara att värdet av värmeförlusterna blir för 

stort när bränslepriset ökar. Ofta finns tillgång på billigt bränsle, värme från kraftvärme-

verk och spillvärme från industri kan utnyttjas. Endast ur ett systemperspektiv skulle det 

kunna gå att motivera att värmeförlusterna är för stora så att rör skall bytas ut, men att 

bryta ned ett kriterium baserat på termiska förluster till ett enskilt rör är vanskligt.  

I stället för att ställa ett termiskt krav på ett enskilt fjärrvärmerör kan man ställa ett 

mekanisk krav på axiell skjuvhållfasthet, som det gör i de tyska undersökningarna. Ett 

sätt att göra detta är att hålla sig till kravet i standarden EN 253 [22], vilket betyder att 

den axiella skjuvhållfastheten skall vara större än 0,12 MPa. Syftet med kravet är att 

undvika utmattningsbrott där materialet är försvagat efter svetsning eller där det blir höga 

spänningskoncentrationer vid böjar och T-stycken. Spänningsamplituder och deforma-

tionsamplituder vid dessa positioner begränsas genom att fyllnadsmaterial håller fast 

manteln som i sin tur är för bunden med medieröret via polyuretanet. Istället för att 

använda den gräns som finns i standarden EN 253, kan man basera kravet på vilken 

skjuvspänning som måste kunna tas upp för en ledning förlagt under exceptionella 

villkor. Utgående ifrån standarden EN 13941 [23] har nödvändig skjuvhållfasthet 

bestämts för ett extremt fall, se Appendix E. I exemplet blir skjuvspänningen 27% av 

kravet 0,12 MPa i EN253, då täcklagret är 2 m och friktionen 0,6 mellan mantelrör och 

fyllnadsmaterial. Om täcklagret minskas till 0,60 m och friktionen till 0,4, bli istället 

skjuvspänningen 6% av kravet 0,12 MPa, se Tabell 3. Baserat på dessa resultat och 

liknande för andra dimensioner kan det fastslås att kravet 0,12 MPa är väl strängt för att 

tillämpas i praktiken. Ett tillämpbart livslängdskriterium med skjuvhållfastheten som 

utgångspunkt bör baseras på läggningsförhållandena och den skjuvspänning som faktiskt 

kan uppnås.  

Teknisk livslängden på en rör kan bestämmas utgående från uppmätt axiell skjuvhåll-

fasthet, en antagen minskning per år av skjuvhållfastheten anpassad till driftstemperaturen 

hos röret och ett livslängdskriterium för den minsta tillåtna axiella skjuvhållfastheten.  

Tabell 3: Skjuvspänning mellan medierör och polyuretan vid några olika förhållanden. 

Dimension Diameter 

medierör 

[mm] 

Temperatur- 

höjning 

[K] 

Friktion 

 

[-] 

Täck- 

djup 

[mm] 

Skjuv- 

spänning 

[kPa] 

Utnyttjande- 

faktor 

[-] 

DN 100/225 114,3 160 0,6 2000 32 0,27 

DN 100/225 114,3 90 0,6 2000 32 0,27 

DN 100/225 114,3 160 0,4 600 6,9 0,06 

DN 100/200 114,3 160 0,6 2000 29 0,24 

DN 100/250 114,3 160 0,6 600 36 0,30 

DN 65/160 76,1 160 0,6 2000 35 0,29 

DN 65/160 76,1 160 0,4 600 7,3 0,06 
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4 Åldring av rör 

Det finns en rad olika sätt att åldra polyuretanskum. Antingen kan skummet åldras utan 

inneslutning, eller i en inneslutning som kan vara ett fjärrvärmerör eller något annan 

behållare. I detta projektet har vi valt att, dels åldra fjärrvärmerör med polyuretan i 

laboratorium, dels analysera fjärrvärmerör som varit i bruk.  

4.1 Åldring av rör i laboratorium 

Vid åldring av rör i laboratorium finns det också flera val att göra, dels skall temperaturen 

väljas, dels skall temperaturfördelningen väljas. Här har vi valt att värma medieröret, så 

att temperaturfördelningen ges av värmeledningen genom polyuretanskummet. För ett rör 

i bruk uppkommer en likande fördelning, men randvillkoren på temperaturen vid medie-

röret och mantelröret är annorlunda. För den accelererade åldring laboratoriet har tempe-

raturen i medieröret valts till 160 °C.   

Motivet till att åldra rör i laboratorium är att de utsätts för en känd termisk belastning. 

Skummet närmast stålröret kommer då att åldras snabbt termiskt. I första hand kan 

polyuretanet närmast stålröret förväntas påverkas. För åldringsprocessen har man i tyska 

studier angett en hög aktiveringsenergi (aktiveringsenergi enligt Arrheniusekvationen, 

150 kJ/mol, även om den antas variera med recepturen). Om man använder 120°C som 

jämförelsetemperatur skulle det innebära att åldringen går ca 70 gånger snabbare vid 

160°C än vid 120°C och ca 180 gånger långsammare vid 80°C.  

Vid försöken har två stycken nytillverkade 12 m långa fjärrvärmerör med dimension 

DN 100/225 använts. Fjärrvärmerören är tillverkade med metoden kontinuerlig metod av 

LOGSTOR, och den benämns Contirör. Rören är specialtillverkade utan spärrfolie mellan 

polyuretan och mantelrör. De består av medierör av stål har nominell ytterdiameter 

114,3 mm, isolering av polyuretan, PUR, och ett mantelrör av polyeten, PE, med nomi-

nell ytterdiameter 225 mm. 

De två rören kapades i ett första skede till 4 stycken cirka 6 m långa teströr och benämn-

des E, F, G och H, där teströr E och teströr F härrör från det ena röret och teströr G och 

teströr H ur det andra röret.  

Teströren E, F och G åldrades genom att medieröret värmdes till temperaturen 160 °C 

under 5400 timmar, 3600 timmar respektive 1800 timmar. Rören var förseglade från 

fabrik i ändarna och tätade i de sågade ändarna med en skiva för att minska syretillförsel i 

ändarna. Metoden för åldring följer Standarden EN253 [22] med medieröret vid förhöjd 

temperatur under ett bestämd tid samtidigt som mantelröret är omgivet av luft med 

rumstemperatur (23 ± 2) °C. I standarden finns kravet att medieröret skall värmas till 

temperaturen 160 °C under 3600 timmar, vilket motsvarar 120 °C under 30 år då aktive-

ringsenergi antas vara 150 kJ/mol, och därefter provas mekaniskt.  

Teströren har åldrats stående med uppvärmd olja. För att skapa självcirkulation placeras 

klenare rör med värmare i medierören. Oljetemperaturen i de tre teströren kontrolleras 

och styrs kontinuerligt under hela åldringsförloppen. Åldring av rör visa i Figur 14.  
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Figur 14: Uppställningsplats för åldring av rör med teströren E, F och G till höger. 

 

 

4.2 Naturligt åldrade rör 

Projektet har fått tillgång till ett antal rör som har varit i drift och åldrats naturligt, se 

Tabell 4. Drivgasen i polyuretanet är Freon 11 (CFC 11) i alla rör utom det yngsta där 

cyklopentan har använts. Från samtliga rör har prov tagits för att analysera gaserna i 

skummet. Det flesta rören är stora och svårhanterliga utom det äldsta, vilket har gjort att 

endast detta har analyserats mekaniskt.  

 

 

 

Tabell 4: Naturligt åldrade rör som varit i drift 

Beteck- 

ning 

Plats Installa- 

tion 

Analyse- 

rad 

Dimension Drifts- 

temperatur 

[°C] 

Driv- 

gas 

Kommentar 

GA Arvid Lindmans  

gata 12A, Göteborg 

1986 2011 DN40/125 75-100 CFC11 Anslutning till 

hus, fram 

GBF Hjalmar Brantings  

gata, Göteborg  

1987 2011 DN300/500 75-100 CFC11 Framledning 

GBR Hjalmar Brantings  

gata, Göteborg  

1987 2011 DN300/500 40-70 

 

CFC11 Returledning 

GCF Jönköping 1991 2011 DN250/450 70-105 CFC11 Framledning 

GCR Jönköping 1991 2011 DN250/450 40-60 CFC11 Returledning 

GDR Jönköping 2007 2011 DN200/355 40-60 CP Returledning 
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5 Mekaniska experiment 

Två olika typer av mekaniska experiment har genomförts, dels sedvanliga försök för att 

karakterisera förändringen av vidhäftning vid åldring mellan polyuretanskum och 

medierör samt förändringen hos tryckhållfastheten hos skummet vid åldring, dels nya 

typer av försök som kan leda till en enklare fältanpassad metod för att bedöma ledningens 

status. Specifikationer av mätutrustning som använts vid de mekaniska försöken ges i 

Appendix A. 

5.1 Standardförsök 

Standardförsöken baseras på Standarden EN253 [22].  

5.1.1 Axiell skjuvhållfasthet 

Den axiella skjuvhållfastheten är i princip ett mått på vidhäftning mellan medierör och 

PUR-skum. I standarden finns ett krav att den axiella skjuvhållfastheten skall vara minst 

0,12 MPa. Denna gräns kan användas som en gräns för när man anser att röret har tjänat 

ut och den tekniska livslängden har uppnåtts. Det skulle även gå att basera livslängden på 

en lägre gräns och motivera denna gräns med en matematisk betraktelse av en nedgrävt 

fjärrvärmeledning.  

De axiella skjuvhållfasthetsproven har utförts enligt Standarden EN253 46, paragraf 

5.4.1. I Figur 15 visas skjuvhållfasthetsprovning där medieröret belastas med en axiell 

kraft nedåt samtidigt som mantelröret nedre kant belastas med en reaktionskraft. Prov-

kropparnas längd är cirka 200 mm, men vid utvärdering används provkroppen uppmätta 

längd. Matningshastigheten var 5 mm/minut. Temperaturen i rummet var (23 ± 2) °C. 

Den axiella skjuvhållfastheten τax beräknas enligt 

τax = Fax/(L Ds π)        (4) 

där 

τax = axiell skjuvhållfasthet [MPa] 

Fax = den uppmätta axiella kraften [N] 

L = längden på provstycket [mm] 

Ds = medierörets utvändiga diameter [mm] 

 

  

Figur 15: Axiell skjuvhållfasthetsprovning (till vänster) samt schematisk bild visande 

kraftens riktning mot medieröret (till höger). 
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5.1.2 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfastheten mäts med en metod beskriven i EN253 [22], paragraf 5.3.3. I standar-

den används tre provkroppar som sågas ut ur PUR-skummet enligt den vänstra skissen i 

Figur 16. För att kunna prova PUR-skum som utsatts för olika temperatur under den 

accelererade åldringen har vi valt att använda provkroppar enligt den högra skissen i 

Figur 16. De yttre provkropparna togs ut så nära mantelröret som möjligt, och de innersta 

så nära medieröret som möjligt. Ur det icke åldrade röret togs prover ut enligt bägge 

lägesdispositionerna. I längdled togs provkropparna i samtliga fall ut inom en sträcka på 

180 mm. 

Provkropparnas initiala mått är 30x30x20 mm, se Figur 17. Under provet registreras kraft 

och deformation då deformationshastighet 2 mm/minut används. Provkroppen trycks ihop 

10 % i den riktning, som tidigare var radiell när provkroppen befann sig i röret. Tryck-

hållfastheten beräknas som tryckspänningen vid denna kompression.  

 

 

 

 

   

Figur 16: Lägen där provkroppar för tryckhållfasthet tas enligt standard (vänster) samt 

lägen som har valts i detta projektet (höger). 

 

 

 

Figur 17: Provkroppar till tryckhållfasthetsprovning. 
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5.2 Utveckling av fältmetod 

Metoderna som redovisas här syftar till att vara ett första steg till att utveckla en metod 

för att kunna utföra teknisk statusbedömning av befintliga ledningsavsnitt, utan att ta 

dessa ur drift. Baserat på två idéer har två metoder testats, som syftar till att karakterisera 

vidhäftning mellan PUR-skum och medierör. Idéerna bygger på att dra eller vrida loss en 

frilagd cylindrisk plugg av polyuretan som endast sitter fast mot medieröret. Genom att 

utföra försök på fyra olika åldrade rör, har målsättningen även varit att konstatera skill-

nader hos mekaniska egenskaper.  

För ändamålet kapades ca 500 mm långa provstycken ut ur samtliga fyra teströr. Respek-

tive provstycke spändes fast i en rigg. Med en hålborr borrades hål med ytterdiameter-

diameter 38 mm genom mantelröret. Därefter bräcktes de runda friborrade mantelrörs-

bitarna bort. Avstånden mellan centrum till centrum för de uppborrade hålen i mantelröret 

var 45 mm, vilket gav cirka 7 mm kvarvarande mantelrör mellan hålen. Med en pinnfräs 

frästes PUR-isoleringen i hålen plan till önskad höjd i förhållande till medieröret. Därefter 

användes ett hålborr med ytterdiameter 38 mm för att borra ned till medieröret. För slutlig 

utformning av borrkärnorna användes ett något mindre hålborr med innerdiameter 

27 mm, se Figur 18.  

Aluminiumrör med samma innerdiameter 27 mm, som ytterdiametern på borrkärnorna 

limmades fast med snabblim, se Figur 19. Limmet som användes var av märke Loctite 

435 som är ett lim av förstärkt typ. Aluminiumrören kapades dessförinnan till lämplig 

längd och försågs med ett tvärgående hål i övre änden. Under försökens gång provades 

olika längd på aluminiumrören och även olika avståndet mellan aluminiumrör och 

medierör. 

  

Figur 18: Bild och skiss i genomskärning av ett 500 mm långt provstycke försett med 

uppborrade hål med borrkärnor av PUR.   

  

Figur 19: Bild och skiss i genomskärning av ett 500 mm långt provstycke försett med 

uppborrade hål med borrkärnor av PUR med pålimmade aluminiumrör. 
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Figur 20: Uppställning i provningsmaskinen vid dragprovning av borrkärnor av PUR. 

 

5.2.1 Drag loss plugg 

En provningsmaskin användes för att dra loss borrkärnorna av PUR, se Figur 20. Fixturen 

spändes fast och en lång stång sattes fästes vid det limmade aluminiumröret. Syftet med 

den långa stången var att minska vinkelfel då pluggen avses att dras ut radiellt. Provupp-

ställningen innehåller leder för att eliminera böjmoment.   

De flesta dragproven utfördes med matningshastighet 0,5 mm/minut, undantaget tre prov 

som utfördes med matningshastighet 1 mm/minut och ett vid 0,3 mm/minut. 

5.2.2 Vrid loss plugg 

En rigg har tillverkats för att vrida loss borrkärnorna av polyuretan. Riggen med mätut-

rustning och ett 500 mm provstycke visas i Figur 21. Riggen består bl a av ett rektangu-

lärt plaststycke monterat på en aluminiumplåt med sju stycken hål. Syftet med hålen är att 

de skall utgöra en lagring för aluminiumröret som används för att vrida loss pluggarna. 

Hålen har samma diameter som ytterdiametern hos aluminiumrören och lokaliserade rakt 

ovanför borrkärnorna av polyuretan. Riggens lagringar används för styrning vid finborr-

ning av pluggar, styrning vid limning av aluminiumrör och för styrning vid själva vrid-

proven.  

Vridproven genomfördes manuellt med handkraft medan vridmoment och vridvinkel 

mäts. På borrkärnorna limmas aluminiumrör, som kopplas till en momentgivare. Ovanför 

detta kopplas ett längre aluminiumrör med hävarm, som lagras av riggens hål. På det 

längre aluminiumröret är ett plasthjul med spår fäst, som används som löphjul för en tråd-

potentiometern. När tråden dras ut trådpotentiometers hus registreras den sträcka tråden 

dragits ut. Tråden fästs i plasthjulet och vinkeln bestäms med hjälp av hjulets diameter. 

När momentgivaren är placerad under lagringen, mäts det moment som krävs för att vrida 

loss PUR-pluggen, utan att detta störs av friktion i lagringen.  
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Figur 21: Rigg för vridprov med mätutrustning och ett 500 mm långt provobjekt.  
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6 Cellgasanalys och termiska experiment  

6.1 Cellgasanalys 

Metoden går ut på att man krossar celler i polyuretanskummet och analyserar den därvid 

frigjorda cellgasen med hjälp av gaskromatografi. Med hjälp av en speciell borr eller 

tunnväggigt metallrör tar man ut ett cylindriskt prov från skummet (diameter ca 20 mm, 

längd vanligen ca 55 mm). Provet placeras i ett metallrör och en gas som inte finns i 

cellerna får strömma genom röret under 10-15 minuter så att all luft som omger provet 

försvinner. Här har gasen dikväveoxid (lustgas) använts. Provet förs sedan mot ett 

roterande svarvstål som maler ner skummet. Den vid malningen frigjorda cellgasen 

överförs till en glasspruta med lättrörlig kolv för att sedan kunna injiceras och analyseras 

med en gaskromatograf. Genom att mäta den frigjorda cellgasens volym och jämföra 

denna med provkroppens volym kan trycket i cellgasen beräknas. Vid beräkningen av 

provkroppens volym måste man ta hänsyn till de celler som skadats i samband med 

provtagningen. Den gaskromatografiska analysen ger koncentrationen (volymsprocent) 

av de olika cellgaserna. Med kännedom om totaltrycket i cellerna kan sedan cellgasernas 

partialtryck beräknas.  

Alla prover injiceras i gaskromatografen via samma gasprovtagningsslinga. Man får då 

alltid en kontroll på att analysen varit riktig genom att summan av alla koncentrationer 

måste bli 100%. Kalibrering görs enkelt för varje gas genom att fylla slingan med ren gas. 

Metoden har utförligt beskrivits i Referens [24]. 

6.2 Anpassning till fält 

I de flesta fall tar vi ut provcylindrar i rörets längdriktning och mitt i skummet. I några 

fall har vi även tagit provkroppar radiellt. För små rördimensioner med tunna skumskikt 

blir cylindrarna alltför korta för att man skall kunna få ut tillräckligt stor cellgasvolym. 

Man kan då limma ihop två korta cylindrar, dock inte kortare än ca 25 mm, se Referens 

[25]. Det går inte att limma ihop mer än två korta cylindrar. Alltför mycket luft skulle då 

ha diffunderat in genom provkropparnas ändytor och det skulle inte gå att kunna 

bestämma cellgastrycket.  

 

 

 

Figur 22: Cellgasprov av PUR 
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Det är alltid viktigt att man får en tillräckligt stor bit av ett fjärrvärmerör för att undvika 

att luft hinner diffundera in i och koldioxid diffundera ut ur den del av skummet där man 

tar provcylindrarna. 

Eftersom kvoten mellan partialtrycken är den samma som kvoten mellan gaskoncentra-

tionerna skulle man i vissa fall kunna nöja sig med ett förenklat analysförfarande där man 

inte mäter cellgastrycket utan endast bestämmer de relativa koncentrationerna. Detta 

skulle t ex kunna vara lämpligt om man bara har små provbitar. För att inte luft skall 

diffundera in i en liten provbit måste den direkt efter provtagningen placeras i en 

behållare med annan atmosfär än luft. 

Ett alternativ (åtminstone på laboratorium) skulle då kunna vara att använda en gastät 

gasprovtagningsspruta, se Referens [26]. Man sticker då sprutspetsen (ett smalt metallrör, 

ofta <1mm diameter) lagom långt in i skummet. Vid instickandet krossar spetsen några 

celler och man suger upp den frigjorda cellgasen i sprutan. Om man skall analysera syre 

och kväve i skummet får man se till att man har en atmosfär av en annan gas (t ex helium) 

ovanför skummet eller mantelröret. Det är undertryck i en del skum och om det inte finns 

en skyddande gas ovanför skummet skulle luft sugas in i gasprovet. Det kan dock vara 

svårt att ta prov med gastät spruta i fält eftersom luft lätt diffunderar in och förorenar den 

mycket ringa provvolymen. Om man gör hela provtagningen på laboratorium, alltså man 

har en skumbit alldeles invid gaskromatografen, minskas risken för förorening av 

indiffunderad luft. 

6.3 Termiska experiment 

Lambdavärdesanalyser utfördes på 1 m långa provbitar från samtliga fyra teströr enligt 

metod Guarded Hot Pipe. Metoden finns beskriven i den europeiska standarden En 

253:2009 annex F. 

Vid mätningarna placeras ett fjärrvärmerör av längd 1 m i en rigg i ett temperaturkon-

trollerat rum. I ändarna placeras stumpar av fjärrvärmerör med samma storlek. I samtliga 

tre delar placeras värmekällor som kan styras oberoende av varandra. Syftet med stum-

parna är att undvika värmeförluster från provbitens ändar. Temperaturen mäts på medie-

rören och manteln. Vidare mäts tillförd effekt. Värmeledningsförmågan bestäms när 

stationärtillstånd uppnåtts och temperaturen i skummet vid en viss radie är 50°C. 

 

Figur 23: Guarded hot pipe 



31 

 

7 Resultat av mekaniska experiment 

Vi de mekaniska experimenten upptäcktes att vidhäftningen mellan polyuretanet och 

medieröret inte var lika bra runt om. Rören har tillverkats efter avbrott av produktionen, 

eftersom vi önskade fjärrvärmerör utan folie, vilken ingår i den vanliga tillverkningen, 

mellan polyuretan och mantelrör. Bra vidhäftning har kunnat konstaterats på knappt halva 

omkretsen, se Figur 24.    

7.1 Axiell skjuvhållfasthet 

Axiella skjuvhållfasthet har uppmätts för icke-åldrade rör, och laboratorieåldrade rör och 

ett naturligt åldrat rör, se resultaten i Figur 26. Gränsen för skjuvhållfastheten enligt 

standard EN253 är 0,12 MPa. Skjuvhållfastheten försämras i princip med åldringstiden, 

men det mest åldrade röret visades sig något bättre än det näst mest åldrade röret. Det 

naturligt åldrade röret med freonblåst polyuretanskum, visade sig ha god skjuvhållfasthet 

efter drift i 25 år.    

 

Figur 24: Vidhäftning 

 

Figur 25: Uppmätt axiell skjuvhållfasthet som funktion av åldringstid i laboratorium och 

detsamma för naturligt åldrat rör betecknar GA i Tabell 4. 
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Figur 26: Skjuvhållfasthetsprov av icke-åldrat rör respektive rör åldrat i 1800 h. 

Två provobjekt visas efter axiellt skjuvhållfasthetsprov i Figur 25. PUR-skummet har 

delvis lossat från medieröret, men brottytan har fortskridit genom PUR-skummet.   

7.2 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthet har mätts upp för icke-åldrade rör, och laboratorieåldrade rör och ett 

naturligt åldrat rör, se resultaten i Figur 27. Tryckhållfastheten ökar med lagringstiden, 

vilket betyder att styvheten ökar efter åldring. Hälften av provkropparna är utskurna nära 

medieröret och den andra hälften nära mantelröret. I omkretsled är provkropparna tagna 

slumpmässigt. Tryckhållfastheten verkar variera i omkretsled. Den högre termiska 

påverkan som de inre provkropparna utsatts för ger eventuellt en lägre tryckhållfasthet, 

men för få prov har genomförts för att kunna verifiera detta. I Appendix B redovisas 

spänning som funktion av töjning vid pålastningen. Tryckhållfastheten ökar vid åldring, 

när härdningsprocessen av PUR-skummet fortsätter och innan nedbrytningen av skummet 

har fått stor betydelse.  

 

 

Figur 27: Uppmätt tryckhållfasthet som funktion av åldringstid i laboratorium och 

detsamma för naturligt åldrat rör betecknar GA i Tabell 4. 
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7.3 Fältmetod 

Efterhand, som rören var åldrade till önskad tid, gjordes experimenten med att dra och 

vrida loss pluggar som enbart var fästa mot medieröret. Initialt användes pluggar med en 

höjd på drygt 25 mm, mellan medierör och pålimmat aluminiumhylsan. När brotten 

skedde långt från medieröret minskades höjden till 5 mm.   

7.3.1 Drag loss plugg 

Brottspänningarna från dragförsöken redovisas i Figur 28. Polyuretanskummet blir i 

princip sprödare efter åldring. Vid försöken med längre provstavar skedde brotten oftast 

långt från medieröret, även om det i enstaka fall inträffade vid medieröret. Brotten 

inträffade ofta även en bit in i aluminiumhylsan, då limmet förflyttat sig axiellt in i hylsan 

vid montering. Skummet invid medieröret visade alltså sig att vara starkare än skummet 

längre ifrån medieröret. Dock skall man beakta att pluggarna inte har någon midja, som 

provstavar normalt har för att brottinitiering inte skall lokaliseras till infästningarna. För 

att prova skummet vid medieröret minskades höjden till 5 mm. Brottytorna visas i Figur 

29 och här inträffar brotten oftast inne i aluminiumhylsan. I Appendix B redovisas 

spänning som funktion av töjning vid pålastningen. För dragprover med längd c:a 25 mm 

noteras, att polyuretanet blir sprödare och styvare vid åldring.  

Vidhäftningen runt om medieröret varierade. För att prova metoden valdes hål längs en 

generatris där det var bra vidhäftning.  

 

 

 

Figur 28: Uppmätt dragbrottlast hos plugg som funktion av åldringstid i laboratorium och 

detsamma för naturligt åldrat rör betecknar GA i Tabell 4. Höjden hos pluggarna ingår sist i 

respektive beteckning. 
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Figur 29: Foto av dragprov med pluggar av höjd 5 mm. De tre proven till vänster är från ett 

icke-åldrat rör. De i mitten och det till höger är från rör som åldrats 1800 h respektive 

5400 h. 

 

7.3.2 Vrid loss plugg  

Skjuvbrottspänningarna från vridförsöken redovisas i Figur 30. Vid försöket med längre 

provstavar skedde brotten i 45°-riktningarna långt från medieröret, vilket motsvara drag-

ning i en av huvudspänningsriktningarna, se Figur B 5 i Appendix B. Maximal drag-

spänning i huvudspänningsriktning blir lika stor som maximal skjuvspänning på periferin. 

För att prova skummet vid medieröret minskades höjden till 5 mm. Brottytorna visas i 

Figur 31och här initieras brotten vid medieröret. I Appendix B redovisas skjuvspänning 

som funktion av skjuvning vid pålastningen.  

Även här valdes hål längs en generatris där det var bra vidhäftning för att prova metoden.  

 

 

Figur 30: Uppmätt brottskjuvspänning som funktion av åldringstid i laboratorium och 

detsamma för naturligt åldrat rör betecknar GA i Tabell 4. För 3600 redovisas försök med 

pluggar med höjd av 25 mm och 5 mm. 
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Figur 31: Foto av vridprov med pluggar av höjd 5 mm. De tre proven till vänster är från ett 

icke-åldrat rör. De övriga är från rör som åldrats 1800 h, 3600 h respektive 5400 h. 

7.3.3 Diskussion om utveckling av fältförsöksmetod  

Med en fältmetod skall vidhäftningsförmågan hos rören uppskattas på ett enklare sätt än 

ett fullständigt axiellt skjuvhållfasthetsprov. För att studera åldringens påverkan på den 

axiella skjuvhållfastheten har en linjär regressionsanalys genomförts, se Figur 32. Den 

axiella skjuvhållfastheten är en medelbrottskjuvspänning för en kort bit rör. Den axiella 

skjuvhållfastheten minskar med åldringstiden. 

Regressionsanalys har även genomförts för resultaten då en plugg vrids eller dras loss, se 

Figur 33 och Figur 34. Koefficienterna för de linjära regressionerna redovisas i Tabell 5. 

Konfidensintervall för koefficienterna som skulle innefatta 95% av alla utfall visas i Figur 

35.  

 

 

Figur 32: Regressionskurva för axiell skjuvhållfasthet. 
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Tabell 5: Koefficienter i linjär regression. 

 Axiell 

skjuvhåll-

fasthet 

Vridning Dragning 

Konstant [MPa] 0,136 0,054 0,310 

Lutning [Pa/h] -14,912 0,379 -7,242 

 

 

 

Figur 33: Regressionskurva för brottskjuvspänning vid lossvridning av plugg. 

 

Figur 34: Regressionskurva för dragbrottspänning vid lossdragning av plugg. 
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Figur 35: Konfidensintervall för konstanten respektive lutningen i regressionerna för axiell 

skjuvhållfasthet samt lossvridning och lossdragning av plugg.  

 

Det framgår av lutningen att den axiell skjuvhållfastheten minskar vid åldringen, men 

motsvarande samband kan man inte se för försöken då pluggar vrids eller dras loss. 

Skjuvhållfastheten kan minska genom att det blir en likformig minskning av vidhäft-

ningen runt om röret, eller olikformig minskning. Minskningen kan eventuellt ske olik-

formigt genom att den zon där vidhäftningen saknas växer, och där vidhäftningen är god 

från början sker ingen större förändring.  

Vid utvecklingen av fältmetoder provades dessa enbart längs en generatris. Dessutom 

valdes en generatris där vidhäftningen konstaterats som god, genom att undersöka en 

skiva av fjärrvärmeröret. Någon noggrannare undersökning av variationen av vidhäft-

ningen i omkretsled har alltså inte gjorts, vilket krävs för att kunna bekräfta att zonen med 

dålig vidhäftning växer. Ett sätt att göra detta är att utvärdera fältmetoden för provkroppar 

positionerade runt omkretsen på rör.  

Vid ett fullständigt axiellt skjuvhållfasthetsprov och även vid dragförsöken är spänningen 

lika stor utmed den fiktiva brottytan. För vridförsöken däremot varierar skjuvspänningen 

linjärt med radien från noll i centrum till maximalt värde vid periferin.  

Enligt den linjära anpassningen av resultaten för axiella skjuvhållfasthet minskar den med 

14,9 Pa/h = 0,13 MPa/år vid temperaturen 160°C. Detta motsvarar en minskning med 

0,0019 MPa/år vid 120°C då aktiveringsenergin antas vara 150 kJ/mol.   
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8 Resultat av cellgasanalys och termiska 

experiment 

I projektet har vi varit intresserade av att studera hur hållfasthetsegenskaperna i ett skum 

försämras under långvarig drift vid hög temperatur och hur man skall kunna bedöma eller 

få en indikation på hur långt försämringen har gått. Det är främst effekterna av termisk 

och oxidativ åldring som är av intresse. Genom cellgasanalys kan man bestämma hur 

långt den oxidativa åldringen har fortskridit. Från en cellgasanalys kan man även beräkna 

den aktuella isolerförmågan för ett fjärrvärmerör. 

8.1 Fjärrvärmerör åldrade i laboratorium 
Indiffusionen av syre genom rörens polyetenmantel är ganska långsam. Man brukar räkna 

med att polyetenrörets temperatur är omkring 15°C för ett fjärrvärmerör i drift i södra 

Sverige. Om man antar att polyetenrörets temperatur blir 30°C när mediaröret håller 

160°C och röret för övrigt befinner sig vid rumstemperatur, så kommer hastigheten för 

indiffusion av syre att fördubblas. Det betyder att den maximala aktuella åldringen i 

denna studie (5400 h eller 225 dygn) inte motsvarar mer än ca 15 månaders ”normal” 

drift för ett fjärrvärmerör när gäller indiffusion av syre. Jämfört med syre går indiffu-

sionen av kväve långsammare och utdiffusionen av koldioxid fortare. Kväve är att 

betrakta som en inert gas i polyuretanskum till skillnad från syre som kan reagera med 

polyuretanet. Under den första tiden efter tillverkningen brukar (beroende på receptur och 

hur väl man har följt recepturen) bildningen av koldioxid fortsätta. Denna gas deltar dock 

inte i några andra reaktioner med polyuretanet. 

Polyetenröret utgör inte det stora hindret för utdiffusion av CFC11 eller cyklopentan utan 

diffusionen av dessa gaser bestäms framför allt av polyuretanskummet. Eftersom tempe-

raturen är mycket hög i en stor del av skummet under den aktuella åldringen kommer 

utdiffusionen av CFC11 och cyklopentan att bli större än vid lägre driftstemperaturer. Vid 

vanligen använda drifttemperaturer är utdiffusionen av framför allt CFC11 men även 

cyklopentan mycket långsam. 

Man kan alltså egentligen inte förvänta sig att cellgassammansättningen i polyuretan-

skummet för de inom projektet åldrade rören skall ha förändrat sig drastiskt. En över-

slagsberäkning utgående från cellgasanalysen visar att värmeledningsförmågan för det 

längst åldrade röret högst kan ha ökat med ca 2%. Genom att se på kvoten mellan 

partialtrycken för kväve och syre kan man se en antydan till en begynnande oxidation. 

Detaljerad information finns i Appendix C. 

8.2 Naturligt åldrade fjärrvärmerör 
Den mest relevanta informationen angående åldring av fjärrvärmerör får man genom att 

studera rör som varit i drift under lång tid, men osäkerhet kan råda om begynnelsetillstånd 

och  driftsförhållanden. I detta projekt har sex gamla rör studerats. I fem av rören har 

skummet varit blåst med CFC11 och rören har använts under lång tid (20-25 år). Endast 

ett rör har haft cyklopentanblåst skum men det har å andra sidan bara varit i drift i fyra år. 

Detaljerad information om rören och analyserna finns i Appendix D. 

Cellgasernas partialtryck i skum från fjärrvärmerör som båda varit i drift i mer än 20 år 

framgår av Tabell 6 och Tabell 7. Polyetenrörets tjocklek har en avgörande inverkan på 

hur mycket kväve och syre som diffunderar in i röret. I det större röret med en tjock 

polyetenmantel (ca 9 mm) har mindre än 20 kPa kväve diffunderat in jämfört med nästan 

60 kPa i det mindre röret med tunnare mantel (3,2mm). För det större röret har alltså 

kvävgastrycket ökat mindre än 1 kPa/år. För koldioxid som diffunderar snabbast av alla 

cellgaser kan man se att det finns ca 25 kPa kvar i det större röret men mindre än 5 kPa i 

det mindre röret. Tilloppet och returen för den större dimensionen hade mantelrör med 

något olika tjocklek, vilket har medfört att det finns mer kväve och mindre koldioxid i 

skummet från returen. 
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Tabell 6: Cellgasernas partialtryck [kPa] i polyuretanskum från två fjärrvärmerör som varit 

i drift i 24 år. Rören har varit placerade som tillopp respektive retur i samma system. 

Medierören har dimension DN300. Tjocklekarna hos polyetenmantelns: 9,3mm (tillopp) 

respektive 8,8mm (retur). För temperaturer se Tabell 4 och rör GBF och GBR. 

 Tillopp 
mitt 

Tillopp 
nära stål 

Retur 
nära PE 

Retur 
mitt 

Retur 
nära stål 

O2  1,1 0,8 3,8 3,4 3,2 
N2  13,7 11,8 18,5 16,4 15,6 
CO2 25 26 23 22 22 
CFC11 42 53 30 31 35 
N2/O2 11,9 14,5 4,9 4,8 4,8 
 

Tabell 7: Cellgasernas partialtryck [kPa] i polyuretanskum från ett fjärrvärmerör (DN40) 

som varit i drift i 25 år. Polyetenmantelns tjocklek: 3,2mm. Provet har tagits mitt i skummet. 

För temperaturer se Tabell 4 och rör GA. 

Gas Tryck [kPa] 

Alt kvot [-]  

O2 3,1 
N2 52 
CO2 4,8 
CFC11 58 
N2/O2 16,8 
 

Man kan utgående från cellgasanalyserna konstatera att en betydande oxidation ägt rum i 

skummet i de båda tilloppsrören, se Tabell 6 och Tabell 7. I dessa rör är kvoten mellan 

partialtrycken för kväve och syre (pN2/pO2 ) = ca 15 (12-17) vilket kan jämföras med luft 

där kvoten är 3,7. En stor del av det indiffunderade syret har alltså i dessa rör förbrukats 

genom oxidation. Alla tilloppsrören uppvisar en mer eller mindre brunfärgad zon närmast 

stålröret.  

8.3 Guarded hot pipe 

Cellgaserna hinner inte förändras mycket under åldringsförsöken i laboratoriet, vilket 

även visas genom att värmeledningsförmågan endast ökar obetydligt under åldringen, se 

resultaten i Tabell 8. 

 

 

Tabell 8: Värmeledning i laboratorieåldrade fjärrvärmerör. 

Rördel Åldring 

[h] 

λ-värde 

[W/mK] 

H24 0 0,0261 

G24 1800 0,0257 

F24 3600 0,0262 

E24 5400 0,0266 
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8.4 Slutsatser angående cellgasanalys och termisk 

påverkan 

Genom att göra en cellgasanalys och beräkna kvoten mellan partialtrycken för kväve och 

syre får man en indikation på hur långt oxidationen har fortskridit. För att kunna uttala sig 

säkrare och ange riktvärden behöver skum från fler gamla rör analyseras.  

Från en cellgasanalys kan även fjärrvärmerörets aktuella värmeledningsförmåga och hur 

den kommer att förändras i framtiden beräknas. Man kan beräkna systemets värmeför-

luster och vilken indirekt miljöpåverkan dessa förluster motsvarar. 

Cellgasanalys är alltså ett användbart verktyg när man vill bedöma status för ett fjärr-

värmeledningssystem ur såväl teknisk som miljömässig synpunkt. 

Några av de här studerade gamla rören har betydligt tjockare polyetenmantel än vad 

dagens standard föreskriver vilket bidragit till att cellgasens sammansättning endast har 

förändrats ganska måttligt. Rörens isolerförmåga är därmed fortfarande ganska bra trots 

långvarig användning.  
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9 Provtagning i fält genom inspektionshål 

utan uppgrävning 

Undersökningarna i den här rapporten utgör ett första steg mot en enkel och billig metod, 

som skulle kunna användas i fält, för att bedöma status hos fjärrvärmerör. Det är främst 

av intresse att prova tillståndet hos PUR-skummet. Fokus har legat på att utveckla en 

mekanisk metod, eftersom det är svårt att motivera att ett rör byts ut på grund av dålig 

termisk isolation. De mekaniska egenskaperna kall utvärderas från radiell proppar som 

fortfarande sitter vidhäftade mot medieröret. Följande steg har identifierats:  

1. att bestämma provställe och lokalisera ledning 

2. att ta hål i marken med eventuellt skyddande stödrör från markytan till mantelröret 

3. att på distans ta hål i mantelröret 

4. att på distans borra ur och forma borrkärna till provkropp 

5. att på distans limma Al-rör 

6. att utföra tester 

7. att applicera en ny isolering 

8. att täta hålet genom mantelröret 

9. att återställa marken  

Punkt 1, 2 och 9 har inte utretts närmare. Punkt 3, 4, 5 och 6 har behandlats, men utrust-

ningen och de metoderna måste dock modifieras och anpassas för rent fältmässiga för-

hållanden, vilket inte har rymts i projektet. 

Gällande punkt 7 har inga praktiska försök utförts inom projektet. Det finns dock några 

tänkbara metoder för applicering av ny isolering i provhålet. Nilsson och Gudmundsson 

[27] har redovisat teoretiska undersökningar av ett antal tänkbara tätande fyllnadsmassor. 

De material som provades var Epoxi med och utan granulat, silikon och fett. Alla provade 

material bedömdes kunna fungera. Restriktioner fanns dock för samtliga materialen.  

Ett annat alternativ att fylla igen provhålet är att använda PUR-skum, som används vid 

isolering av skarvmuffar. Nackdelen med PUR-skum är att det jäser upp till flera gånger 

sin storlek innan det har härdat klart. 

Ett tredje alternativ kan vara limma fast en prefabricerad plugg av PUR-isolering med 

samma dimensioner som provhålet. Som lim runt PUR-pluggen kan silicon av typ 

Sikasil-C användas. Sikasil-C är ett högelastisk bygg- och sanitärsilikon, som tål tempera-

turer upp till 150 °C. Denna metod har tidigare använts av Sällberg och Nilsson [28].  

Beträffande punkt 8 att täta hålet genom mantelröret så finns det på marknaden ett antal 

olika system. Dessa används främst vid pluggning och tätning av hålen som används när 

skarvmuffar fyllts med PUR-skum. Dessa system saluförs av till exempel av Logstor, 

Hantech och Powerpipe och består av pluggar som svetsas fast. För ytterligare tätning kan 

propparna även täckas med FOPS (täcklappar). 
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10 Diskussion och slutsatser 
Undersökningarna i den här rapporten utgör ett första steg mot en enkel, billig och endast 

lite förstörande metod, som skulle kunna användas i fält för att bedöma status hos fjärr-

värmerör. Det finns behov av statusbedömning av polyuretanisolerade fjärrvärmerör 

eftersom de har använts sedan 1980-talet och nu börjar närmar sig sin tekniska livslängd. 

Underhåll och utbyte behöver planeras för att minimera underhållskostnader och bevara 

värdet hos distributionssystemet. För att planera underhåll behövs kunskap om systemets 

tillstånd och nedbrytningstakten. Underhåll av korrigerande karaktär tenderar att bli 

dyrare än då den som planeras.  

Metoder för att provbereda cylindriska provkroppar och utföra drag- och vridförsök har 

utvecklats och provats i laboratoriemiljö. Proven utförs på cylindriska provkroppar av 

polyuretanskum, som fortfarande har vidhäftning till medieröret. Endast en lokal skada på 

fjärrvärmeröret uppstår. Metoder för att reparera skadan har diskuterats. Den enklaste 

metoden är att limma en förtillverkad cylinder av polyuretan i hålet och därefter svetsa 

fast en plugg i mantelröret.   

En rigg för att fixera fjärrvärmeröret har tillverkats. För vridprovet ingår system för last-

påläggning samt mätning av vridmoment och vridvinkel under provningen. För drag-

proverna har en dragprovmaskin med last- och deformationsmätning använts.  

I de försök som har gjorts visar det sig att vridprovet ger ett brott som initieras mellan 

medierör och polyuretanskum, medan dragprovet ger ett brott i polyuretanskummet. För 

att axiella skjuvhållfasthetsprov kan brottet ske på olika sätt. Eftersom det är varmast vid 

medieröret så är den termiska nedbrytningen störst här, vilket betyder att brottet initieras 

vid medieröret för ett rör som har åldrats länge genom användning.  

Rör, som har åldrats i laboratorium, har undersökts. Icke-åldrade rör och rör åldrade med 

160 °C i medieröret under 1800 h, 3600 h och 5400 h. Åldring i 3600 h vid 160 °C mot-

svarar åldring i 30 vid 120 °C, då aktiveringsenergin för nedbrytningsprocessen valts till 

150 kJ/mol. Den axiella skjuvhållfastheten minskar tydligt vid åldringen, men motsvaran-

de minskning har inte kunna konstaterats för drag- eller vridförsöken. Det som talar för 

vridmetoden är att brottet sker på samma ställe som för de axiella skjuvhållfasthets-

försöken. Provmetoderna behöver verifieras ytterligare och anpassas till användning i fält. 

Laboratorieåldring visar att styvheten hos polyuretanet ökar och det blir sprödare, när 

härdningsprocessen fortsätter och nedbrytning börjar. Cellgasanalyserna visar att 

bildandet av polyuretan fortsätter eftersom mängden koldioxid ökar initialt under åldring.  

Vidhäftningen mellan medierör och polyuretan var bristfällig på de rören som åldrades i 

laboratorium, vilket gjort de svårt att fastställa en relation mellan axiell skjuvhållfasthet 

och lokal provtagning där pluggar dras eller vrids loss. 

Krav på teknisk livslängd har diskuterats. Att definiera teknisk livslängd utgående ifrån 

standardkravet på axiell skjuvhållfasthet 0,12 MPa i EN 253 är inte motiverat, eftersom 

röret inte kommer att utsättas för så höga axiell skjuvspänningar mellan medierör och 

polyuretan. Istället förslås att ett reducerat krav tillämpas som baseras på aktuella lägg-

ningsförhållandena. Teknisk livslängden på en rör kan bestämmas utgående från uppmätt 

axiell skjuvhållfasthet, en antagen minskning per år av skjuvhållfastheten anpassad till 

driftstemperaturen hos röret och ett livslängdskriterium för den minsta tillåtna axiella 

skjuvhållfastheten.  

Vid laboratorieåldringen kan det inte förväntas drastiska förändringar av cellgassamman-

sättningen, eftersom mantelns utgör hinder för syre, kväve och koldioxid och tempera-

turen maximalt är 30°C jämfört med temperaturen i marken på 15°C. Syre diffusionen 

fördubblas  vid denna temperaturökning. Cyklopentan hindras av själva PUR-skummet, 

men här är temperaturen vid åldringen i laboratorium högre vilket gör det lättare för 

Cyklopentan att diffundera än vid naturlig åldring vid lägre temperaturer. Värmelednings-
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förmågan har beräknas utgående från cellgaserna och mätts direkt med metoden Guarded 

hot pipe till 26 mW/mK.      

Naturligt åldrade rör har analyserats och cellgaserna bedöms endast ha förändrats mått-

ligt, vilket gör att isolerförmågan fortfarande är bra efter användning i 25 år. Ett av rören 

har undersökts mekaniskt, och det har bra mekaniska egenskaper efter 25 år. Det är dock 

svårt att bedöma rörens ursprungliga egenskaper, mer än att de borde uppfylla liknande 

krav som dagens standarder anger. Cellgasanalyser kan anpassas till att användas i fält 

genom att provbitar direkt efter provtagningen placeras i en behållare med annan atmos-

fär än luft, så att inte luft kan diffundera in. 
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11 Förslag till fortsatt arbete  

Den föreslagna metoden att utföra drag- och vridförsök behöver valideras ytterligare 

genom prover på rör åldrade i laboratorium och rör från fältet. Prov med den föreslagna 

metoden och jämförande standardprover behöver göras för att korrelera resultaten och 

relatera dem till ett livslängdkriterium. I detta arbete behöver känsligheten av vald 

position undersökas genom att fler prov längs och runt om röret. Förutom validering 

behöver metoden och riggar anpassas till bruk i fält. Även reparationsmetoder efter utfört 

prov bör provas i praktiken.  

Undersökningarna på rör som har varit i drift tyder på att fjärrvärmeledningarna inte åld-

ras som förväntats. De har visat sig ha både bra isoleringsförmåga och mekaniska egen-

skaper. De mekaniska egenskaperna har dock bara verifierats experimentellt i ett fall. 

Ytterligare försök är av intresse för att bekräfta eller motbevisa dessa positiva resultat 

rörande fjärrvärmeledningars åldring, som pekar i en annan riktning än de tyska resulta-

ten.  

Vid den accelererade åldringen i laboratoriet ökades temperaturen för att påskynda åld-

ringen, men syretillförseln ökades inte i samma omfattning jämfört med förhållandena för 

rör i bruk. Syrets betydelse för åldringen borde undersökas ytterligare, genom att åldra rör 

vid olika manteltemperaturer eller manteltjocklekar.  

I det ursprungliga projektförslaget diskuteras kvantifiering av driftmässiga konsekvenser 

av gamla dåliga ledningar. Detta kan redas ut teoretiskt för ett lämpligt gripbart nät, vilket 

skulle kunna tas fram med hjälp av Göteborg Energi. En ekonomisk värdering av dåliga 

ledningar återstår också att utreda. Detta skulle kunna vidareutvecklas mot underhålls-

strategier, där verkan av olika aktiviteter förutsägs i form av kostnader, energiförluster 

och tillförlitlighet. 
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Appendix A: Specifikationer av mätutrustning 

Axiella skjuvhållfasthet 
De axiella skjuvhållfasthetsproven har utförts enligt Standarden EN253 46, paragraf 

5.4.1, med en provningsmaskin av typ Instron 1195 (inventarienummer: 401169). 

Skjuvkraften mäts med en lastcell av typ Instron Tension-compression load cell, typ 

2511-319, modell A30-33 med serienummer UK174 (inventarienummer: 402284). 

Provningsmaskinens förskjutning styrs samtidigt som data loggas och lagras med hjälp av 

en EDC/120 från DOLI GMBH och en PC med programmet Inersjö Cyclic/EDC version 

7.25. 

Tryckhållfasthet 
Tryckhållfasthetsproven utfördes i en provningsmaskin av typ Instron 1195 (inventarie-

nummer: 401169). Tryckkraften mättes med en lastcell av typ Instron Tension-

compression load cell, typ 2511-317, modell 110 A217-12 med serienummer UK1365 

(inventarienummer: 300921). Provningsmaskinen styrdes samtidigt som data loggades 

och lagrades med hjälp av en EDC/120 från DOLI GMBH och en PC med 

kontrollprogrammet Inersjö Cyclic/EDC version 7.25. 

Fältmetod - Drag loss plugg 
Dragproven utfördes i en provningsmaskin av typ Instron 1195 (inventarienummer: 

401169). Tryckkraften mättes med en lastcell av typ Instron Tension-compression load 

cell, typ 2511-317, modell 110 A217-12 med serienummer UK1365 (inventarienummer: 

300921). Provningsmaskinens förskjutning styrdes samtidigt som data loggades och 

lagrades med hjälp av en EDC/120 från DOLI GMBH och en PC med 

kontrollprogrammet Inersjö Cyclic/EDC version 7.25.  

Fältmetod - Vrid loss plugg 
Vridmomentet mättes med en vridpotentiometer av typ TRS Static Torque Transducer 

MTRS5NM från VETEK. Vridvinkeln mättes med en lägespotentiometer typ S/N:4910 

från Celesco.  

Lägespotentiometer var ansluten via ett nätaggregat med inventarienummer 403500 och 

vridpotentiometern var ansluten via en mätförstärkare typ HBM, Hottinger Baldwin 

Messtechnik, MVD 2555 till en datalogger av typ Agilent 34972A, Data Acquisition 

innehållande ett 20-kanals multiplex instickskort typ Agilent 39901A. Data loggern var i 

sin tur ansluten till en PC med styrprogrammet Agilent 34825A, Benchlink Data Logger 

for 34790A/72A loggning och lagring av uppmätta mätvärden. 
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Appendix B: Mekaniska prov 

Tryckspänning som funktion av töjning vid tryckhållfasthetsproven redovisas i Figur B 1.  

 

Figur B 1: Tryckhållfasthet ges av spänning vid töjning 10%. Styvhet ligger mellan 4,4-

6,4 MPa. 

  

 

Figur B 2: Dragprov med 25 mm långa pluggar. 
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Dragspänning som funktion av töjning redovisas i Figur B 2 för dragprov med pluggar av 

höjd av drygt 25 mm. Motsvarande redovisas i Figur B 3 för pluggar av höjd 5 mm. E-

modul och brottspänning anges i figurerna. Förskjutningarna har mäts direkt med 

provningsmaskinen utan extensometer. Töjningen baseras på mätt förskjutning och höjd 

på pluggarna. Töjningen blir dock känslig för pluggen höjd då den är kort. 

Skjuvspänning som funktion av skjuvning redovisas i Figur B 4 för vridprov med 25 mm 

långa pluggar. Brotten skedde i 45°-riktningarna långt från medieröret, vilket motsvara 

dragning i en av huvudspänningsriktningarna, se Figur B 5. Skjuvspänning som funktion 

av skjuvning redovisas i Figur B 6 för vridprov med 5 mm långa pluggar. 

 

 
                                                                          

 

Figur B 3: Dragprov med 5 mm långa pluggar . 

 

 

Figur B 4: Vridprov med 25 mm långa pluggar. 
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Figur B 5: Vridprov med 25 mm låga pluggar ifrån rör åldrade i 3600 h. 

 

 

Figur B 6: Vridprov med 5 mm 

 

Figur B 7: Tryckhållfasthet för rör GA 
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Figur B 8: Dragprov för rör GA 

 

Figur B 9: Vridprov av plugg för rör GA 

 

 

Resultat för naturligt åldrat rör med freonblåst polyuretanskum, se rör GA i Tabell 4, 

visas i Figur B 7, Figur B 8 och Figur B 9. 
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Appendix C: Analys av cellgaser i polyuretanskum 

från nytillverkade fjärrvärmerör som åldrats vid 

160°C 

Skivor av tjocklek 10 cm sågades ut för cellgasanalys från de åldrade rören. Skivorna 

analyserades samma dag som de sågades ut. Resultaten visas i Tabell C 1. 

Tabell C 1: Partialtryck [kPa] i polyuretanskum från fjärrvärmerör DN100, som åldrats vid 

160°C under 0 – 5400 h. Varje värde är medelvärdet av minst 2 analyser. Röret var placerat 

vid rumstemperatur. 

 nytt 1800 h  3600 h  5400 h  

O2 [kPa]   2,1 1,0 0,7 0,7 

N2 [kPa]    0,9 3,4 2,0 3,3 

CO2 [kPa]   37,8 40,6 41,1 36,6 

CP [kPa]   36,8 35,1 32,1 31,1 

Övriga CH [kPa]  0,1 0,1 0,1 0,1 

H2O [kPa]   0,9 1,2 0,8 0,6 

N2/O2 [-] 0,4 3,4 2,7 4,7 

Totaltryck [kPa]   79 81 77 72 

Densitet [kg/m3] 71,2 - 74,0 72,7 - 73,4 72,5 – 75,2 72,2 – 73,3 

 

Utgående från cellgasanalysen kan bidraget från ledning i cellgasen till rörets totala 

värmeledningsförmåga beräknas. För det icke åldrade röret kan då bidraget från ledning 

i gasfasen beräknas vara 0, 0140 W/mK vid 50°C (enligt Wassiljewas ekvation med 

Mason och Saxenas modifikation [ref 3], (50°C): 0,02855 (O2), 0,02746 (N2), 0,01848 

(CO2) och 0,01300 (CP)W/mK och med hänsyn till densiteten 73 kg/m3). För nya 

fjärrvärmerör av denna typ är  vanligen omkring 0,025-0,026 W/mK. Antag att  = 

0,026 W/mK för det nya röret. Det skulle innebära att det sammanlagda bidraget från 

strålning och ledning i den fasta polymeren är 0,0120 W/mK. Detta bidrag påverkas inte 

av åldringen. För de åldrade rören kan (50) då beräknas vara: 0,0260 (0 h), 0,0262 

(1800 h), 0,0262 (3600 h) och 0,0262 (5400 h). 

Partialtryck i PUR-skum från fjärrvärmerör (DN100) 

åldrade olika tider vid 160C i mediaröret
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Figur C 1: Partialtrycken för cellgasens huvudkomponenter (cyklopentan och koldioxid) 

samt det totala cellgastryckets förändring under åldringsförsöket upp till 5400 h med rören 

placerade vid rumstemperatur och med 160°C i medieröret. 
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I polyuretanisolerade fjärrvärmerör hindras indiffusionen av syre (O2) och kväve (N2) 

och utdiffusionen av koldioxid (CO2) huvudsakligen av mantelröret av polyeten. 

Utdiffusionen av cyklopentan (CP) begränsas däremot främst av polyuretanskummet.  

All diffusion ökar exponentiellt med stigande temperatur. 

I en del nytillverkade polyuretanskum är partialtrycket för O2 (PO2) högre än för N2 (PN2). 

Detta är egentligen oväntat, eftersom kvoten mellan partialtrycken i luft ju är PN2 /PO2 = 

78:21 eller 3,7:1. Det finns ingenting publicerat i litteraturen om exakt hur cellgasens 

sammansättning förändras under den allra första tiden efter tillverkningen. Det varierar 

förmodligen mellan olika recepturer för skumtillverkning. Genom indiffusion av luft 

genom polyetenröret kommer dock PN2 och PO2 så småningom att öka tills de efter 

mycket lång tid blir desamma som i luft, dvs 78 respektive 21 kPa. I rör med tjock 

polyetenmantel går indiffusionen särskilt långsamt. Som exempel kan nämnas att för ett 

rör med 9 mm tjock polyetenmantel blir PN2 < 20 kPa efter 25 års drift, alltså en ökning 

< 1 kPa/år. 

Vi har tidigare observerat att O2 förbrukas vid höga temperaturer i polyuretanskum. Detta 

framgår bl a av de mätningar vi gjorde för DTI redan 1996 (ref 1). Vid temperaturer 

omkring 80-90˚C eller högre förbrukas O2 genom olika oxidations-reaktioner. Med 

stigande temperaturer och vid närvaro av syre blir skummet allt mera brunfärgat för att 

till slut bli helt svart. Ett foto av tvärsnitt av de testade skummen visas i Figur C 2. För att 

se om någon oxidation ägt rum är det intressant att studera kvoten PN2/PO2.  

För de här testade skummen har kvoten ökat från <1 till 4,7 efter 5400 h. I skum från 

gamla fjärrvärmerör har vi uppmätt PN2 /PO2 = ca 15, se Appendix D. Dessa skum har då 

varit tydligt brunfärgade närmast stålröret där det ju varit varmast. 

Det oväntat höga värdet för PN2 efter 1800 h beror sannolikt på indiffusion av luft via den 

kanal som fanns mellan skum och stålrör (skummet häftade inte vid på ca 30% av 

stålrörets yta i de testade rören). Indiffusionen beror då ytterst på hur bra tätningen av 

rörets ändar har blivit. 

Under de första 1800 h och i mindre omfattning även under tidsintervallet fram till 3600 h 

har PCO2 ökat. Detta beror på att de kemiska reaktionerna i polyuretanskummet inte var 

riktigt färdiga (isocyanat och vatten ger CO2). Detta är ett välkänt fenomen och leder ofta 

till att totaltrycket i ett skum ökar under de första månaderna efter tillverkningen (ref 2). 

CO2 diffunderar dock snabbare ut genom polyetenröret än O2 och N2 diffunderar in 

vilket leder till att PCO2 och totaltrycket så småningom kommer att minska. Efter lång tid 

har nästan all CO2 diffunderat ut och cellgastrycket ökar igen genom indiffusionen av N2 

och O2. Efter mycket lång tid (för flertalet fjärrvärmerör troligen > 100år) kommer det 

bara att finnas luft med normalt atmosfärstryck i cellerna i polyuretanskummet. 

Eftersom polyetenrörets temperatur vid den aktuella provningen kanske är 25-30°C, 

kommer diffusionen av N2, O2 och CO2 att gå något fortare än för ett fjärrvärmerör i 

marken. Ligger röret i sådan mark där PN2 och PO2 är väsentligt lägre än i luft, t ex i tät lera 

eller i vattensjuk mark, kommer indiffusionen av luft att gå långsammare. För ett 

polyetenrör i marken i södra Sverige brukar vi räkna med en temperatur på 15-20˚C. En 

ökning av temperaturen från 15˚C till 30˚C kommer på ett ungefär att fördubbla 

diffusionshastigheten av O2, N2 och CO2 genom polyetenröret (aktiveringsenergi 30-

40 kJ/mol i Arrheniusekvationen).  

Cyklopentanets diffusion bestäms främst av polyuretanskummet. Cyklopentanhalten i 

skummet skulle ha varit i stort sett densamma även om det inte hade funnits något 

polyetenrör. Det råder en jämvikt mellan cyklopentan i gasfas i cellgasen och cyklopentan 

löst i den fasta polymeren. Det kan dock inte finnas mer cyklopentan i gasfas än vad som 

svarar mot ångtrycket. Vid 20°C kan partialtrycket vara högst 34,4 kPa och vid 24°C 

högst 40,4 kPa. Ångtrycket ökar exponentiellt och är 100 kPa vid kokpunkten 49°C. Om 

det finns mer cyklopentan än vad ångtrycket tillåter, kondenserar gasen ut som vätska vid 
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cellväggarna. Många PUR-skum innehåller så mycket cyklopentan att en viss del har 

kondenserat ut som vätska i cellerna vid rumstemperatur. Detta har vi dock aldrig funnit 

för polyuretanskum i Kontirör som innehåller förhållandevis lite cyklopentan. 

Vid högre temperatur minskar lösligheten för cyklopentan i polyuretanpolymeren. 

Jämvikten mellan cyklopentan i gasfas och cyklopentan löst i polyuretanpolymeren är en 

mycket långsam process. Eftersom temperaturen i medieröret vid den aktuella åldringen 

(160°C) är ovanligt hög, kommer cyklopentanhalten att minska snabbare än vid normalt 

använda driftstemperaturer för fjärrvärmerör i Sverige.  

 

Figur C 2: Tvärsnitt av de testade fjärrvärmerören (DN100 serie2) åldrade 0 resp 1800 h (de 

båda översta), 3600 resp 5400 h (de båda understa) vid 160°C. Rören har varit placerade i en 

lokal med rumstemperatur. Man kan se hur det brunfärgade området närmast stålröret 

vidgas och mörknar efter lång tid vid hög temperatur. Hålen i skummen uppkom när 

provcylindrar för cellgasanalys togs ut. 

Referenser –Appendix C 
1. Henning Smidt, Fjernvarme og produktion af el og varme - Celleplasts 

langtidsisoleringsevne. Rapport från DTI, Århus, Danmark, juni 1996 (ISBN 87-

7756-440-5). 

2. Persson C., Ramnäs O., Jarfelt U. and Reidhav C., Insulating performance of flexible 

district heating pipes. Proceedings of the 10th International Symposium on District 

Heating and Cooling, Hannover, Germany, September 5-7, 2006. 

3. Mason E.A. and Saxena S.C., Phys. Fluids 1 (1958) 361. 

 



55 

 

Appendix D: Analys av cellgaser i polyuretanskum 

från gamla fjärrvärmerör 

Rör från Arvid Lindmans gata 
Rör från Arvid Lindmans gata 12A (genom Lennart Hansson, Patrik Angelin, Göteborg 

Energi). Fjärrvärmerör DN40 serie2 (125/48,3mm), 3,2mm tjockt polyetenrör, skummet 

var mörkbrunt närmast stålröret (se Figur 2). Röret är tillverkat av IC Möller a/s. Led-

ningen byggdes 1986. Röret var torrt i ena ändan och vått i andra. Byte av anslutningsrör 

till hyreshus, kapat av 1,2m rör som var torrt. Analys 2011-09-09 (dagen efter kapningen) 

av skum taget mitt i röret. Röret har alltså varit i drift i 25 år. Resultat av cellgasanalys 

ges i Tabell D 1. 

Tabell D 1: Cellgasernas partialtryck (kPa) i polyuretanskum i röret från Arvid Lindmans 

gata, rör GA i Tabell 4. 

 Tryck, tryckkvot 

alt densitet 

O2 [kPa] 3,1 
N2 [kPa] 52 
CO2 [kPa] 4,8 
H2O [kPa] 1,6 
CFC11 [kPa] 58 
Totaltryck [kPa] 120 
N2/O2 [-] 17 
Densitet [kg/m

3
] 72 

 

Kvoten PN2/PO2 = 17 tyder på att oxidation ägt rum. Det mörkfärgade skummet närmast 

stålröret, se Figur D 2, indikerar också oxidation.  

Ett försök till att beräkna hur cellgasernas partialtryck i skummet i röret från Arvid 

Lindmans gata troligen har och kommer att ändras under 40 år visas i Figur D 1. De enda 

faktiska mätvärdena är de som gäller för 25 års drift enligt Tabell D 1. 

Cellgaser i PUR-skum, DN40-rör, serie2
(ca 40mm tjock PUR, 3,2mm PE-mantel)
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Figur D 1: Trolig variation av partialtrycken i polyuretanskummet i fjärrvärmeröret (DN40) 

från Arvid Lindmans gata under 40 år. De enda faktiska mätvärdena är de som gäller för 25 

års drift enligt tabellen ovan. Den streckade röda linjen visar hur pO2 skulle ha varierat om 

det inte hade förekommit någon oxidation.  
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Figur D 2: Tvärsnitt av röret (DN40) från Arvid Lindmans gata jämfört med tvärsnitt från 

ett nytillverkat fjärrvärmerör (DN100) som åldrats 5400 h vid 160°C i stålröret. Under 

åldringen var det nytillverkade röret placerat vid rumstemperatur i en testlokal. 

Rör från Hjalmar Brantings gata - Kvillebäcken  
Tillopps- och returrör från Hjalmar Brantings gata vid Kvillebäcken (genom Lennart 

Hansson, Thomas Friberg, Göteborg Energi). Fjärrvärmerör DN300 serie2 (500/324mm), 

9,3mm tjockt (tillopp) respektive 8,8 mm tjockt polyetenrör (retur) (enligt dagens 

standard behövs bara 5,6mm), lite mindre manteldiameter än dagens standard (324 + 

2*72mm PUR + 2*9 = 486mm). Skummet i tilloppet var svagt brunt närmast stålröret, se 

Figur D 4. Rören är tillverkade av IC Möller a/s. Ledningen byggdes 1987, rören var helt 

torra, inga tecken på läckage av vatten, ingen korrosion på stålröret (varken ytter eller 

inner). Skummet häftade vid mycket bra på både stål och mantel. Rören kapades på grund 

av ändrad ledningsdragning, 10 cm skiva tagen mitt i 2-3m långa avkapad bitar som legat 

uppgrävda en tid. Analys gjordes samma dag som respektive skiva togs ut (2011-11-17 

resp 2011-11-18). Rören har alltså varit i drift i 24 år. 

 

 

Tabell D 2: Cellgasernas partialtryck  i polyuretanskum från rören från Kvillebäcken, rör 

GBF och GBR i Tabell 4. 

 Tillopp 
mitt 

Tillopp 
nära stål 

Retur 
nära PE 

Retur 
mitt 

Retur 
nära stål 

O2 [kPa]  1,1 0,8 3,8 3,4 3,2 
N2 [kPa]  13,7 11,8 18,5 16,4 15,6 
CO2 [kPa]  25 26 23 22 22 
H2O [kPa] 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 
CFC11 [kPa] 42 53 30 31 35 
Totaltryck  83 94 76 74 77 
N2/O2 [-] 11,9 14,5 4,9 4,8 4,8 
Densitet [kg/m3] 70 71 69 66 68 
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Kvoten pN2/pO2 = 11,9 respektive 14,5 tyder på att oxidation ägt rum i tilloppsröret där 

temperaturen varit högre än i returröret. Kvoten är inte oväntat högst för provet taget 

närmast stålröret där temperaturen varit högst. För returröret är pN2/pO2 = 4,8-4,9 vilket 

visar att oxidationen här varit obetydlig. Foto av rörens tvärsnitt, se Figur D 4, visar en 

svag mörkfärgning av skummet närmast stålröret i tilloppet. 

Eftersom skummet var så tjockt (72mm) i rören från Kvillebäcken gjordes cellgasanalyser 

av prover tagna från tre olika positioner ( provkroppens centrum låg ca 20mm från stål-

röret, mitt i skummet eller ca 35mm från stålröret och ca 20mm från polyetenmanteln). I 

Figur D 3 kan man se en tydlig koncentrationsgradient för N2 och O2 som diffunderar in 

genom polyetenmanteln, dvs koncentrationerna blir högst närmast polyetenmanteln. För 

CO2, som diffunderar snabbast av alla cellgaser, ser man ingen tydlig gradient. Koncent-

rationen av CO2 är i stort sett lika i hela skummet. För CFC11 är polyetenmanteln ingen 

barriär utan det är själva skummet som bromsar utdiffusionen. Vid hög temperatur 

minskar lösligheten av CFC11 i skummet. 

För returen har pO2 respektive pN2 endast ökat från totalt några kPa (rimlig gissning, har 

gällt för de flesta nytillverkade rör) till 3,8 resp 18,5kPa i skummet närmast polyeten-

manteln efter 24 års drift. Även om en del O2 förbrukats vid oxidation betyder det att < 

20kPa luft diffunderat in i returen, dvs en ökning på <1kPa/år. Tilloppet har ett något 

tjockare polyetenrör (9,3mm) än returen (8,8mm). Detta har medfört att det finns mindre 

N2 (som ju diffunderar in i röret) och mer CO2 (som diffunderar ut ur röret) i tilloppet än 

i returen. Även om tilloppets polyetenmantel sannolikt har varit någon grad varmare än 

för returens har detta endast påverkat diffusionen i polyetenmanteln marginellt.   
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Figur D 3: Olika cellgasers partialtryck i olika positioner i skummen från DN300-rören från 

Kvillebäcken. Provkroppens centrum låg ca 20mm från polyetenmanteln = position 1, ca 

35mm från stålröret eller mitt i skummet = position 2 och ca 20mm från stålröret = position 

3. Observera att pO2 i figuren har multiplicerats med en faktor 4. 
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Figur D 4: Tvärsnitt av fem olika rör fjärrvärmerör. Tillopp och retur från Jönköping 

(DN250, från Jönköping Energi), tillopp och retur från Kvillebäcken (DN300, från Göteborg 

Energi) samt enbart retur från Jönköping (DN200, Jönköping Energi). Skummen från båda 

tilloppen är svagt brunfärgade närmast respektive stålrör. Man kan inte se någon 

brunfärgning närmast respektive stålrör för något av skummen från returrören.  

Beräkning av cellgasens bidrag till värmeledningsförmågan 
Utgående från cellgasanalysen kan bidraget från ledning i cellgasen till rörets totala 

värmeledningsförmåga beräknas. För tilloppsröret från Kvillebäcken kan cellgasens 

bidrag beräknas vara 0,0122 W/mK vid 50°C (enl Wassiljewas ekvation med Mason och 

Saxenas modifikation, (50°C): 0,02855 (O2), 0,02746 (N2), 0,01848 (CO2) och 0,0948 

(CFC11) W/mK och med hänsyn till densiteten 70 kg/m3). Antag att partialtrycken i det 

nytillverkade röret (för ca 25 år sedan) var: 0,5 (O2), 1 (N2), 60 (CO2) och 50 (CFC11) 

kPa. Cellgasens bidrag till ledningsförmågan blir då 0,0121 W/mK. Eftersom bidraget 

från strålning och ledning i den fasta polymeren inte påverkas av åldringen, betyder detta 

att rörets isolerförmåga är i stort sett oförändrad efter 25 års drift!  

Indiffusionen av kväve och syre har ökat ledningsförmågan, men genom att 

polyetenmanteln var ovanligt tjock har diffusionen gått ganska långsamt och syret har 

dessutom förbrukats genom det deltagit i oxidationsreaktioner. Koldioxiden har 

diffunderat ut snabbare än CFC11, vilket gjort att den relativa volymsandelen CFC11 

(som har ett mycket lågt -värde) har ökat medan den relativa andelen koldioxid (som har 

ett högre -värde) har minskat, vilket totalt sett mer eller mindre ”motverkat” ökningen 

från den indiffunderade luften 

Rör från Jönköping DN250  
Tillopp och retur från Jönköping (genom Thomas Samuelsson, Jönköping Energi). 

Fjärrvärmerör DN250 serie2 (450/273mm), 8,7 (tillopp) resp 8,3mm (retur) tjockt 

polyetenrör (enligt dagens standard behövs bara 5,2mm), manteldiameter = 273 + 

(76+88)mm PUR + 2*8,5 = 454mm). Stålröret var inte helt centrerat i något av rören. 

Tilloppet är svagt brunt närmast stålröret, se Figur D 4. Rören är tillverkade av IC Möller 

a/s. Ledningen är troligen byggd 1991, rören var helt torra, inga tecken på läckage av 

vatten, ingen korrosion på stålröret (varken ytter eller inner). Skummet häftade vid 

mycket bra på både stål och mantel. Från Jönköping levererades 1,5m långa rörbitar, från 

vilka 10 cm tjocka skivor sågades ut i mitten av rören. Analys gjordes samma dag som 

respektive skiva togs ut (2011-12-14/15). Rören har alltså varit i drift i 20 år. Enlig 

Thomas Samuelsson varierar tilloppstemperaturen mellan 70-105°C. Upp till max-

temperatur körs inte många dagar på året, kanske 20 dagar. De aktuella rören har suttit 
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ganska nära produktionsanläggningen. Ska man anta någon årsmedeltemperatur över åren 

kan den ligga mellan 80-85°C. Temperaturen på returen ligger mellan 40-60°C. Det är 

svårt att säkert avgöra vilket rör som är tillopp respektive retur. Jag har utgått från att det 

rör som har svagt brunfärgat skum närmast stålröret är tilloppet. Man kan i detta speciella 

fall inte enbart utgående från cellgasanalysen säga vilket rör som har använts vid högst 

temperatur. 

Kvoten PN2/PO2 = 4-5 tyder inte på att någon större oxidation har ägt rum i något av rören. 

Det är oväntat att nästan ingen oxidation har ägt rum i tilloppet. Detta kan bero på att man 

håller en förhållandevis låg temperatur. Foto av rörens tvärsnitt, se Figur D 4, visar en 

mycket svag mörkfärgning av skummet närmast stålröret i tilloppet. De höga 

koncentrationerna av N2 och O2 (ungefär samma proportioner som i luft) i skummet från 

returen är mycket förbryllande. En förklaring skulle möjligen kunna vara att luften på 

något sätt kommit med vid tillverk-ningen av röret. Det är dock svårt att förstå hur man 

skulle kunna ha fått in så mycket luft i polyolen vid produktionen. Det finns ingen 

koncentrationsgradient för N2 och O2 vilket visar att dessa gaser knappast har diffunderat 

in. Eftersom N2 är så hög och O2 diffunderar snabbare än N2 borde det ha funnits mer 

O2 än vad som uppmätts i skummet om diffusion stod för huvuddelen av intransporten av 

luft. 

Eftersom skummet var så tjockt (76-88mm, varierande eftersom stålröret inte var helt 

centrerat) i rören från Jönköping gjordes cellgasanalyser av prover tagna från tre olika 

positioner (provkroppens centrum låg ca 20mm från stålröret, mitt i skummet eller ca 

40 mm från stålröret och ca 20 mm från polyetenmanteln), se Figur D 5. För tilloppet ser 

man en tydlig koncentrationsgradient för N2 och O2 vilka båda diffunderar in genom 

polyetenmanteln, dvs koncentrationerna blir högst närmast polyetenmanteln. För CO2, 

som diffunderar snabbast av alla cellgaser, ser man ingen tydlig gradient. 

Koncentrationen av CO2 är i stort sett lika i hela skummet och den är dessutom på 

ungefär samma nivå i båda rören. Om något av rören hade legat extremt varmt eller i 

mycket vattensjuk mark, borde detta ha påverkat utdiffusionen av CO2 via mantelröret. 

Eftersom så inte är fallet kan alltså extrema markförhållanden eller extremt varm lagring 

knappast vara förklaringen till den höga lufthalten i returen. För CFC11 är 

polyetenmanteln ingen barriär utan det är själva skummet som bromsar utdiffusionen. Vid 

hög temperatur minskar lösligheten av CFC11 i skummet. 

 

 

Tabell D 3: Cellgasernas partialtryck (kPa) i polyuretanskum från DN250-rören från 

Jönköping rör GCF och GCR i Tabell 4. 

 Tillopp 
nära PE 

Tillopp 
mitt 

Tillopp 
nära stål 

Retur 
nära PE 

Retur 
mitt 

Retur 
nära stål 

O2 [kPa]  3,4 2,9 2,4 12,8 12,1 12,4 
N2 [kPa]  16,2 12,3 10,5 63 58 62 
CO2 [kPa]  30 28 30 27 25 26 
H2O [kPa] 0,6 1,0 1,1 0,8 0,7 1,1 
X [kPa] 0,1 0,1 0,3    
CFC11 [kPa] 31 33 38 24 26 28 
Totaltryck [kPa] 82 77 83 127 122 130 
N2/O2 4,8 4,2 4,3 4,9 4,8 5,0 
Densitet [kg/m3] 87 78 80 91 81 82 
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Figur D 5: Olika cellgasers partialtryck i olika positioner i skummen från DN250-rören från 

Jönköping. Provkroppens centrum låg ca 20mm från polyetenmanteln = position 1, ca 35mm 

från stålröret eller mitt i skummet = position 2 och ca 20mm från stålröret = position 3. 

Observera att PN2 i figuren för returen har dividerats med en faktor 2. 

Rör från Jönköping DN200 
Returrör från Jönköping (genom Thomas Samuelsson, Jönköping Energi). Fjärrvärmerör 

DN200 serie2 (355/219mm), 5,5-6,0mm tjockt polyetenrör (enligt dagens standard 

behövs bara 4,5mm), manteldiameter = 219 + (62+67)mm PUR + 2*6 = 360mm). 

Stålröret var inte helt centrerat. Skummet var inte brunt närmast stålröret, se Figur D 4. 

Tillverkare är okänd. Ledningen var byggd 2007. Röret var helt torrt, inga tecken på 

läckage av vatten, ingen korrosion på stålröret (varken ytter eller inner). Skummet häftade 

vid mycket bra på både stål och mantel. Från Jönköping levererades en 1,5m lång rörbit, 

från vilken en 10 cm tjocka skiva sågades ut i mitten av röret. Analys gjordes samma dag 

som skivan togs ut (2011-12-09). Röret har alltså varit i drift i ca 4 år. Enligt Thomas 

Samuelsson ligger temperaturen på returen mellan 40-60°C. 

Pga den korta driftstiden (ca 4 år) och den låga temperaturen på returröret (40-60°C) kan 

man inte förvänta sig att någon oxidation skulle ha ägt rum. Detta indikeras också av att 

kvoten PN2/PO2 = 2,4-3,4 och av att skummet inte alls är brunfärgat närmast stålröret. Ett 

tvärsnitt av skummet visar att det är betydligt ljusare än skummen från de andra här 

studerade rören, se Figur D 4.   

Tabell D 4:Cellgasernas partialtryck (kPa) i PUR-skum från DN200-röret från Jönköping, 

rör GDR i Tabell 4. 

 Retur 
nära PE 

Retur 
mitt 

Retur 
nära stål 

O2 [kPa]  2,1 1,7 1,4 
N2 [kPa]  7,1 4,6 3,5 
CO2 [kPa]  59 61 64 
H2O [kPa] 0,9 1,3 1,1 
övr CH [kPa] 0,1 0,1 0,1 
CP [kPa] 14,1 15,2 17,8 
Totaltryck [kPa] 83 84 88 
N2/O2 3,4 2,7 2,4 
Densitet [kg/m3] 70 68 69 
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Figur D 6: Olika cellgasers partialtryck i olika positioner i skummen från DN250-rören från 

Jönköping. Provkroppens centrum låg ca 20mm från polyetenmanteln = position 1, ca 35mm 

från stålröret eller mitt i skummet = position 2 och ca 20mm från stålröret = position 3. 

Observera att PCO2 i figuren har dividerats med en faktor 5. 

 

Eftersom skummet var så tjockt (ca 65mm) i DN200-röret från Jönköping gjordes 

cellgasanalyser av prover tagna från tre olika positioner( provkroppens centrum låg ca 

20mm från stålröret, mitt i skummet och ca 20 mm från polyetenmanteln), se Figur D 6. 

Koncentrationsgradienterna för cellgaserna visar på att N2 och O2 håller på att diffundera 

in genom polyetenmanteln och att CO2 och cyklopentan diffunderar ut. 

Cyklopentanhalten är förhållandevis låg. Skummet i många fjärrvärmerör innehåller 

minst dubbelt så mycket cyklopentan.  

Polyuretanskummets isolerförmåga i gamla rör 
I detta projekt har vi inte mätt eller beräknat de gamla rörens isolerförmåga (med 

undantag från en beräkning för ett rör från Kvillebäcken). Man kan dock konstatera att 

cellgasens sammansättning endast har förändrats ganska måttligt. Därmed borde 

isolerförmågan för dessa gamla rör fortfarande vara god trots många års drift. Detta beror 

sannolikt på att polyetenmanteln var betydligt tjockare än vad dagens standard föreskriver 

och därmed bromsat in- och utdiffusionen av cellgaser. Under senare år använder sig 

många rörtillverkare av mer eller mindre diffusiontäta skikt för att minska diffusionen 

och bibehålla den goda isolerförmågan. 
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Appendix E: Funktionskrav på skjuvhållfasthet 

Utgående ifrån standard EN 13941 har skjuvspänningen för ett extremt fall bestämts för 

ett fjärrvärmerör av dimension DN 100/225.  

 

 Läggningstemperatur T0 0°C  

Medietemperatur Tf 160°C  

Ytterdiameter  D 114.3mm  

Materialtjocklek t 3.6mm  

Innerdiameter  d D 2 t  

E-modul  E 210GPa   0.3  

Temperaturutvidgning 
11

10
6

°C

  

Tvärsnittsarea  As


4
D

2
d

2
   

Fixkraft Fg E As  Tf T0  462.608kN  
Fg

As

369.499MPa  

Omkrets  Lc  D 359.084mm  

Densitet hos vatten w 1000
kg

m
3

  

Mass & vikt ms 15
kg

m
  Gs ms g  

Gw wg 
d

2

4
  

Manteldiameter Dc 225mm  

Friktion   0.6  

Täcklager Hc 2000mm  

Djup Z Hc

Dc

2
 2.112 10

3
 mm  
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Viktdensitet hos jord  s 18

kN

m
3

  

Jordtryck v  s Z  v 38.025kPa  

Jordtryckskoefficient K0 0.5  

Friction per längd Fu 
1 K0

2
v  Dc Gs Gw  s

 Dc
2



4










 11.807
kN

m
  

Driftstryck  p 16bar  

Ringspänning p
p d

2 t
23.8MPa  

Friktionslängd Lf
1

Fu

1

2









p As E As  Tf T0 









 39.685m  

Skjuvspänning 
Fg

Lc Lf
32.463kPa  

Kvot 


0.12MPa
0.271  
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Appendix F: Utförlig litteraturstudie 

Olle Ramnäs 

Litteraturstudien bygger till största delen på de resultat som kommit fram från ett antal 

mycket omfattande tyska forskningsprojekt om fjärrvärme under 1997 - 2011 (Referens 

F1-3). Anledningen till att projekten startades var att man hade funnit att 

polyuretanskummet i fjärrvärmerör åldrades fortare än väntat (Referens F4,5). Det 

innebar att skummets mekaniska egenskaper försämrades snabbare än vad man tidigare 

trott och man ifrågasatte om beräkningarna av rörens livslängd var riktiga. Inom 

projekten har man studerat olika mekaniska och termiska egenskaper för skum. Bland de 

mekaniska egenskaperna har man framför allt fokuserat på skummets axiella 

skjuvhållfasthet. Utgående från mätningar av skjuvhållfastheten på gamla och nya rör 

samt från modellförsök på skum har man försökt att göra beräkningar av livslängd. Det 

avgörande kriteriet för livslängd har varit den tidpunkt när den axiella skjuvhållfastheten 

minskat till 0,12 MPa. 

Det nya i forskningen har varit, att man förutom den termiska nedbrytningen av 

polyuretanskum, nu även har beaktat den oxidativa nedbrytningen. Trots mycket stora 

forskningsinsatser finns det fortfarande olika uppfattningar om hur snabbt 

polyuretanskummets hållfasthet minskar i de rör som används i fjärrvärmenät. Alla är 

dock överens om att låg temperatur och minimal mängd indiffunderat syre ger lång 

livslängd. Man har vidare ingen metod för att enkelt kunna mäta hur långt åldringen och 

minskningen av skjuvhållfastheten har fortskridit för rör som används i drift.  

Rörets isoleregenskaper är av utomordentligt stort intresse när man skall köpa nya rör 

men gamla rör kommer i normalfallet aldrig att ersättas med nya rör om enda anledningen 

till ett byte är att man vill förbättra isoleringen. Isoleregenskaperna har därför inte 

behandlats i denna studie.  

Litteraturstudien omfattar följande delar: 

 

 Temperaturens betydelse för nedbrytningen - Arrheniusekvationen 

 

 Skjuvhållfasthet för polyuretanskum i gamla rör 

 

 Modellförsök med åldring av skum i aluminiumflaskor 

 

 Schurichts beräkningar av livslängd 

 

 Mätningar på olika typer av nytillverkade rör  

 

 Åldring av polyuretanskum – mätning av syreförbrukningen 

 

 Åldring av polyuretanskum - färgförändring och IR-spektrum 

 

 Referenser 
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Polyuretanskummet i ett fjärrvärmerör kan sägas åldras på olika sätt: 

 

o Termisk åldring 

 

Hög temperatur leder till en termisk nedbrytning av polymeren. Skummet blir 

sprödare och dess mekaniska egenskaper försämras.  

 

o Oxidativ åldring 

 

Syre diffunderar in i skummet genom polyetenmanteln. Syret kan sedan oxidera 

polyuretanet. Oxidationshastigheten ökar snabbt vid ökande temperatur och 

ökande syrgashalt. Vid stigande temperatur blir skummet allt mörkare brunt för 

att till slut bli helt svart och skummets mekaniska egenskaper försämras.  

 

o Åldring på grund av ändrad cellgassammansättning 

 

Detta är ingen nedbrytning av skummet men genom att luft diffunderar in i 

skummet och koldioxid och blåsgas (tidigare vanligen CFC11 och nu oftast 

cyklopentan) diffunderar ut ur skummet, kommer skummets isoleregenskaper att 

försämras. Även om isolerförmågan blir avsevärt försämrad (dvs till slut består 

cellgasen enbart av luft) kommer detta inte att leda till några direkta skador eller 

vara den enda anledningen till att man skulle byta ut en fjärrvärmeledning.  

 

o Åldring på grund av andra kemiska reaktioner än oxidation (Referens F6, 7). 

 

Vid höga temperaturer ( > 150°C) kan den ursprungliga polymerisations-

reaktionen gå baklänges, dvs polyuretan bryts ner till polyol och isocyanat (som 

sedan reagerar vidare).  

 

Temperaturens betydelse för nedbrytningen - 

Arrheniusekvationen  
Alla kemiska ämnen bryts snabbt ner vid tillräckligt hög temperatur. Vid rumstemperatur 

är nedbrytningen av vanliga material oerhört långsam men den ökar exponentiellt med 

temperaturen. För att beskriva temperaturberoendet för olika kemiska och fysikaliska 

förlopp kan Arrheniusekvationen användas. Med hjälp av ekvationen kan man beräkna 

hastigheten för t ex termisk nedbrytning av polymerer, diffusion av gasmolekyler genom 

olika material eller kemiska reaktioner som syrets reaktion (oxidation) med polyuretan. 

Reaktionshastigheten beror på vilken termisk energi som molekylerna har (temperaturen), 

vilken energinivå (aktiveringsenergin) som en tillräckligt stor andel av molekylerna måste 

överskrida för att det skall bli någon reaktion samt sannolikheten för att molekylerna skall 

kollidera i rätt läge (pre-exponentiell faktor). 

    (F1) 

där  

k = reaktionshastighet A = pre-exponentiell faktor 

Ea = aktiveringsenergi  (J/mol) R = allmänna gaskonstanten = 8,314 J/K mol 

T = temperaturen (K) 
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Om man vill jämföra hastigheten vid två olika temperaturer, behöver man inte bry sig om 

den pre-exponentiella faktorn utan man kan bara dividera hastigheterna med varandra. 

    (F2) 

För diffusion av syre genom polyeten, t ex polyetenmanteln i ett fjärrvärmerör, är Ea = 

35 kJ/mol (Referens F8-9). För fjärrvärmerör i södra Sverige brukar vi räkna med att 

mantelytan är 15°C. Om man vid ett försök med accelererad åldring låter ett medium med 

hög temperatur cirkulera i stålröret blir mantelytan kanske 30°C. Enligt 

Arrheniusekvationen kommer då syrets diffusionshastighet genom polyetenmanteln att 

öka med en faktor = 2,0. 

För termisk nedbrytning av polyuretanskum har man använt värdet Ea = 150 kJ/mol. 

Detta värde kommer sannolikt från Noltes mätningar på polyuretanskum som åldrats vid 

olika temperaturer utan att vara i kontakt med syre (Referens F10). Utgående från att Ea = 

150 kJ/mol kan man beräkna att nedbrytningen vid 160°C kommer att gå ca 70 gånger 

snabbare än vid 120°C. Vid 80°C går däremot nedbrytningen ca 180 gånger långsammare 

än vid 120°C. Vid ett försök med accelererad åldring med ett fjärrvärmerör placerat i 

rumstemperatur och med hög temperatur i mediumröret kommer därför skummet närmast 

röret att åldras mycket snabbare än vid ”normal” drift.  Indiffusionen av syre genom 

polyetenmanteln kommer dock inte att gå lika mycket snabbare jämfört med ”normal” 

drift. Effekten av oxidation vid denna typ av accelererad åldring kommer därigenom att 

underskattas.  

Olika kemiska bindningar i polyuretanpolymeren bryts ner termiskt vid olika energinivåer 

(temperaturer). Olika oxidationsreaktioner sker olika snabbt beroende på temperaturen. 

För alla dessa termiska och oxidativa processer gäller olika aktiveringsenergier. För 

termisk nedbrytning av en viss bindning i polyuretanpolymeren fordras en viss 

aktiveringsenergi medan en annan aktiveringsenergi fordras för en viss 

oxidationsreaktion. Olika polyuretaner kan ur kemiskt synpunkt vara väldigt olika bortsett 

från att de alla innehåller uretanbindningar. De kan därmed vara olika känsliga för 

termisk nedbrytning och oxidationsreaktioner.  

Det är egentligen inte helt oväntat att man i olika studier har beräknat olika värden på 

aktiveringsenergin för nedbrytningen av polyuretanskum. Den viktiga frågan är därför: 

Vad är aktiveringsenergin för de nedbrytningsprocesser som är av störst betydelse 

för polyuretanets mekaniska egenskaper i  fjärrvärmerör? 

Temperaturen i en fjärrvärmeledning varierar beroende på tid på dagen, årstid och 

energibehov. Man kan räkna om den totala driftstiden vid olika temperaturer till en 

ekvivalent driftstid vid en viss temperatur. För fjärrvärmerör har man i många studier valt 

att räkna om till 120°C eftersom ett rör enligt standard skall klara 30 års drift vid denna 

temperatur. Man multiplicerar då driftstiden vid en viss temperatur med en faktor (se 

Tabell F1) och summerar alla de korrigerade driftstiderna till en ekvivalent driftstid. 

Faktorn kallas ibland för accelerationsfaktor (Referens F15). Det är av mycket stor 

betydelse för beräkningarna vilket värde på aktiveringsenergin man använder. Det är inte 

säkert att  

Ea = 150 kJ/mol gäller för alla typer av polyuretanskum. Värdet på aktiveringsenergin 

bestämmer vilket värde som kan beräknas för livslängden.  

Enligt Tabell F1 skulle t ex 20 års drift vid 100°C motsvara 1,7 (alt 3,8 resp 8,7) år vid 

120°C om Ea = 150 (alt 100 resp 50) kJ/mol. För en returledning som kanske håller 60°C 

blir den ekvivalenta driftstiden nästan 0 år (eller 3885, 247 resp 16 gånger mindre än den 

verkliga driftstiden).  
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Tabell F1. Faktor för temperaturberoendet enligt Arrheniusekvationen om 

aktiveringsenergin är 50, 100 resp150 kJ/mol. Driftstiden skall multipliceras med 

nedanstående faktor för att erhålla ekvivalent driftstid vid 120°C. 

Temperatur  aktiveringsenergi  

°C 50 kJ/mol 100 kJ/mol 150 kJ/mol 

60 1/16 1/247 1/3885 

70 1/9,3 1/86 1/802 

80 1/5,7 1/32 1/181 

90 1/3,5 1/13 1/44 

100 1/2,3 1/5,2 1/12 

110 1/1,5 1/2,2 1/3,3 

120 1 1 1 

130 1,5 2,1 3,1 

140 2,1 4,4 9,2 

150 3,0 8,7 26 

160 4,1 17 69 

170 5,6 32 177 

180 7,6 57 435 

 

Skjuvhållfasthet för polyuretanskum i gamla rör 
Den axiella skjuvhållfastheten (axför polyuretanskummet i ett fjärrvärmerör kan 

bestämmas enligt standard (EN253), se Figur F1. 

Man ansåg sedan mitten av 90-talet att skjuvhållfastheten för ett fjärrvärmerör var mer 

eller mindre konstant under mycket lång tid. Skjuvhållfastheten  minskade snabbt under 

den första tiden efter tillverkningen för att sedan nå ett ”platåvärde” (som låg klart över 

gränsvärdet 0,12 MPa) för att slutligen efter mer än 30 år åter minska. Med tiden har man 

insett att skummet utsätts för en oxidation av indiffunderat syre. Denna oxidation, särskilt 

i kombination med hög temperatur, gör att man når gränsvärdet för axiell skjuvhållfasthet 

tidigare än efter 30 år (Referens F12). 

 

 

                                                   Fax 

               ax = Fax / L·Ds·   (F3) 

 

 

                 L 

 

 

 

 

                                                         Ds 

Figur F1. Bestämning av axiell skjuvhållfasthet (ax).  
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Figur F2. Principskiss som visar hur skjuvhållfastheten efter en snabb initial minskning 

förblir mer eller mindre oförändrad under lång tid (når en ”platå”) för att slutligen åter 

snabbt minska.  

I ett mycket omfattande tyskt projekt har man bl a bestämt den axiella skjuvhållfastheten 

för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör med driftstider upp till 25 år (Referens F3, 5). 

För de allra största rören gjordes mätningarna på plats ute i fält (Referens F2). Mätresultat 

från den stora tyska studien framgår av Figur F3. 

Man kan ta hänsyn till att det har varit olika temperaturer i rören under varierande tider 

genom att beräkna en ekvivalent driftstid vid 120°C. I den aktuella studien multiplice-

rades driftstiden vid en viss temperatur med en faktor enligt antagandet att aktiverings-

energin Ea = 150 kJ/mol (Arrheniusekvationen) och de korrigerade driftstiderna 

summerades till en ekvivalent driftstid. Se Figur F4. Det visade sig att inte något av de 

110 studerade rören hade en längre ekvivalent driftstid vid 120°C än 11 år. För flertalet 

returrör blev den ekvivalenta driftstiden nära 0 år, dvs alla värden hamnar mer eller 

mindre på y-axeln. Man ser att gränsvärdet för axiell skjuvhållfasthet 0,12 MPa är uppnått 

eller kommer att uppnås för flertalet rör efter 10-15 års drift vid 120°C. Denna oväntat 

snabba minskning av skjuvhållfastheten ansågs bero på att polyuretanskummet har utsatts 

för oxidation, vilket inte hade beaktats tidigare.  

 

Figur F3. Axiell skjuvhållfasthet för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör efter olika 

driftstider. Ingen hänsyn har tagits till driftstemperaturen. Kohesionsbrott = brott i 

skummet, vanligen i skummet närmast stålröret. Adhesionsbrott = brott i skummets 

vidhäftning till mantelrör eller mediumrör. Figur från Referens F13. 
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Figur F4. Axiell skjuvhållfasthet för polyuretanskummet i 110 fjärrvärmerör som använts 

under olika tider med hänsyn tagen till termisk belastning. Driftstiden har räknats om till 

ekvivalent driftstid vid 120°C genom att driftstiden vid en viss temperatur har multiplicerats 

med en faktor beräknad enligt antagandet aktiveringsenergin Ea = 150kJ/mol 

(Arrheniusekvationen, se Tabell F1) och sedan har de korrigerade tiderna summerats. Figur 

från Referens F13. 

Modellförsök med åldring av skum i aluminiumflaskor 
För att mera ingående studera den oxidativa nedbrytningen tillverkade man ett stort antal 

skum i aluminiumflaskor som sedan lagrades vid olika temperaturer (Referens F3, 11). 

Flaskorna var dels helt slutna och dels öppna så att skummet kom i kontakt med luftens 

syre. Skummets skjuvhållfasthet mättes efter olika tider. Ingen minskning av skjuvhåll-

fastheten kunde uppmätas efter lagring under 60 veckor vid 120°C i diffusionsöppna 

behållare. Vid temperaturer >120°C minskade dock skjuvhållfastheten. Som ett exempel 

visas i Figur F5 mätningar på polyuretanskum som lagrats vid 150°C i diffusionsöppna 

behållare.  
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Figur F5. Skjuvhållfasthet för polyuretanskum som lagrats i aluminiumflaska vid 150°C. 

Flaskan var delvis uppskuren (diffusionsöppen) varför skummet har varit i kontakt med 

luftens syre. Skum från två olika producenter (blått = BASF, rött = BMS). Bearbetad figur 

från Referens F3. 
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Figur F6. Densiteten för polyuretanskum som lagrats i aluminiumflaska vid 150°C. Flaskan 

var delvis uppskuren (diffusionsöppen) varför skummet har varit i kontakt med luftens syre. 

Skum från två olika producenter (blått = BASF, rött = BMS). Bearbetad figur från Referens 

F3. 

Vid lagring vid hög temperatur minskar skummets densitet. Se Figur F6. 

Skum med hög densitet är mekaniskt stabilare än skum med lägre densitet. För att kunna 

ta hänsyn till effekten av densitetsförändringen räknades den uppmätta skjuvhållfastheten 

om till en relativ reducerad skjuvhållfasthet. Följande samband mellan skjuvhållfasthet 

och densitet användes: 

beräknat  = 0,00136 * 
1,35   

,        där
 
 = densiteten (kg/m3)   (F4) 

red rel =  uppmätt  /beräknat       (F5) 
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Figur F7. Relativ reducerad skjuvhållfasthet för polyuretanskum som lagrats i 

aluminiumflaska vid 150°C. Flaskorna var delvis uppskurna (diffusionsöppen = heldragna 

linjer) resp helt stängda (ingen diffusion = streckade linjer). Skum från två olika 

producenter (blått = BASF, rött = BMS). Linjerna har anpassats efter mätvärdena som är 

ganska så utspridda. Bearbetad figur från Referens F3. 
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Figur F8. Arrheniusdiagram som visar logaritmen för minskningen av den relativa 

reducerade skjuvhållfastheten = nedbrytningshastigheten för polyuretanskum som lagrats 

vid olika temperaturer med (streckad linje) resp utan (heldragen linje) kontakt med syre 

som funktion av 1/T. Varje linje sammanfattar mätvärden på skum från två olika 

producenter. Bearbetad figur från Referens F3. 

Den relativa reducerade skjuvhållfastheten bestämdes för polyuretanskum som lagrats vid 

temperaturer i intervallet 120 – 180°C. Vid temperaturer över 150°C blev dock de skum 

som lagrats diffusionsöppet helt förstörda och kunde inte användas för mätningar. Från 

mätningarna kunde man beräkna hur mycket den relativa reducerade skjuvhållfastheten 

förändrades per vecka vid en viss temperatur. Man kan använda förändringen av skjuv-

hållfastheten som ett mått på nedbrytningsshastigheten för polyuretanskum och sätta in 

värdet i Arrheniusekvationen.  

Arrheniusekvationen (F1)  kan skrivas om till  

ln k = lnA – Ea/RT        (F6) 

Om man i ett diagram avsätter logaritmen för nedbrytningshastigheten mot 1/T kan man 

dra räta linjer för diffusionstät resp diffusionsöppen lagring. Från resp linjers lutning kan 

aktiveringsenergin Ea för termisk (98 kJ/mol) resp termisk + oxidativ nedbrytning 

(190 kJ/mol) beräknas. Se Figur F8. Det ofta använda värdet på aktiveringsenergin för 

åldring av polyuretanskum, 150 kJ/mol, ligger alltså mitt emellan de här framtagna 

värdena. 

Figur F8 visar att vid temperaturer över 120°C är effekten av den oxidativa åldringen 

mycket påtaglig för de studerade skummen. 

 

Schurichts beräkningar av livslängd 
När man använder sig av Arrheniusekvationen är det av avgörande betydelse vilket värde 

man har på aktiveringsenergin. De värden som erhållits från modellförsök på skum som 

åldrats vid hög temperatur i aluminiumbehållare gäller kanske inte för de förhållanden 

som råder i fjärrvärmerör. Schuricht har gjort beräkningar utgående från mätningar på 

gamla rör (Referens F2, 7). Han använde sig av data från 39 par fjärrvärmerör (tillopp och 

retur, alltså totalt 78 rör). För varje rör beräknades driftstiden enligt fyra olika modeller: 
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1. Driftstiden vid en viss temperatur divideras med en faktor enligt 

Arrheniusekvationen och de olika bidragen summeras till en ekvivalent driftstid 

vid 120°C. Man antar en aktiveringsenergi = 150 kJ/mol i Arrheniusekvationen. 

En tid vid t ex 60°C divideras då med faktorn 3885 för att beräkna ekvivalent tid 

vid 120°C. 

 

2. Temperaturen påverkar inte nedbrytningen lika mycket som ovan. Driftstiden 

divideras med en faktor y = 10000*e-0,0768x  (där x är temperatur, °C). Detta 

motsvarar ungefär en aktiveringsenergi = 83,6 kJ/mol i Arrheniusekvationen. En 

tid vid t ex 60°C divideras då med faktorn 100 för att beräkna ekvivalent tid vid 

120°C.  

 

3. Temperaturen påverkar nedbrytningen ännu mindre än ovan. Driftstiden divideras 

med en faktor y = 100*e-0,0384x  (där x är temperatur, °C). Detta motsvarar ungefär 

en aktiveringsenergi = 41,8 kJ/mol i Arrheniusekvationen.  En tid vid t ex 60°C 

divideras då med faktorn 10 för att beräkna ekvivalent tid vid 120°C.  

 

4. Nedbrytningen påverkas inte alls av temperaturen. Man använder verklig driftstid 

utan någon omräkning. 

 

För att bestämma den del av åldringen som är temperaturberoende beräknades skillnaden 

i axiell skjuvhållfasthet mellan tillopp och motsvarande retur (ax). I diagram avsattes 

ax mot ekvivalent driftstid (för tilloppet) enligt de ovan nämnda alternativen och man 

drog den räta linje som stämmer bäst med mätvärdena. Schuricht ansåg att beräknings-

modell 3 ger bäst överensstämmelse. Se Figur F9. Det är som synes stor spridning på 

värdena och överensstämmelsen med den räta linjen är inte imponerande  

(R2 = 0,0631)! Från den räta linjens lutning kan man beräkna att den temperaturberoende 

delen av skjuvhållfasthetens minskning är 0,0071 MPa/ekv år vid 120°C. 

För att bestämma den del av åldringen som beror på oxidation använde sig Schuricht av 

data enbart från returerna där temperaturen legat mellan 45-75°C. Detta förutsätter 

egentligen att temperaturen skulle ha varit lika för alla rören eftersom oxidationen är 

temperaturberoende.  Figur F10 visar skjuvhållfastheten för skummet i returrör efter olika 

driftstider och utan hänsyn tagen till temperaturen.  
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Figur F9. Skillnad i axiell skjuvhållfasthet mellan skummet i tilloppsrör och motsvarande 

returrör (ax) efter ekvivalent driftstid (för tilloppsrören) vid 120°C enligt 

beräkningsmodell 3 ovan. Den röda linjens ekvation: ax  = 0,0071*tidekv – 0,0005. 

Bearbetad figur från Referens F2. 
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Figur F10. Axiell skjuvhållfasthet för skummet i returrör efter verkliga driftstider och utan 

hänsyn tagen till temperaturen. Figur från Referens F2. 

Den räta linje som har dragits i Figur F10 utgår från en ursprunglig skjuvhållfasthet = 

0,29 MPa och minskar sedan med 0,0018 MPa/år. Värdena har mycket stor spridning och 

överensstämmelsen med en rät linje är inte särskilt god. 

Man hade högre densitet på skummet i de rör som tillverkades tidigare jämfört med de rör 

som tillverkas idag. Högre densitet betyder ökad materialåtgång och ökad värmeledning i 

den fasta polymeren men även ökad skjuvhållfasthet. Antag att begynnelsevärdet för 

skjuvhållfastheten i genomsnitt har minskat med 0,0050 (alt 0,0025) MPa/år. Man gissar 

alltså att densitetsändringen svarar mot en större förändring av värdet för skjuvhållfast-

heten (0,0050 alt 0,0025 MPa/år) än det uppmätta värdet på ändringen (0,0018 MPa/år)! 

Om man efter 25 år uppmäter 0,29 MPa betyder detta att skjuvhållfastheten i det nytill-

verkade röret var 0,29 + 0,005*25 = 0,41 MPa (alt 0,29 + 0,0025*25 = 0,35 MPa).  

 

 

Figur F11. Åldringsgradient för skjuvhållfastheten (både termisk och oxidativ) för 

polyuretanskum vid olika temperaturer. Undre kurvan = oförändrad skjuvhållfasthet i 

nytillverkade rör, mellersta kurvan = skjuvhållfastheten för nya rör har blivit 0,0025 MPa 

lägre för varje år, översta kurvan = som mellersta kurvan men 0,0050 MPa/år. Figur från 

Referens F2. 
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Schuricht räknade om skjuvhållfastheten med hänsyn till den gissade högre densiteten. 

De nya värdena på skjuvhållfastheten sattes in i ett diagram mot driftstiden på samma sätt 

som i Figur F10. Från den räta linjens lutning beräknade Schuricht att det oxidativa 

bidraget till skjuvhållfasthetens minskning var 0,0064 (0,0041) MPa/år. Schuricht har 

konstruerat en kurva som anger en åldringsgradient (innefattande både det temperaturbe-

roende och oxidativa bidraget) för polyuretanskum vid olika temperaturer. Se Figur F11. 

Om skjuvhållfastheten för skummet i alla nytillverkade rör hade varit lika, oberoende av 

när rören tillverkades, blir det oxidativa bidraget 0,0018 MPa/år och detta är oberoende 

av temperaturen. Enligt Figur F9 är det temperaturberoende bidraget 0,0071 MPa/ekv år 

vid 120°C och enl beräkningsmodell 3 är det 10 gånger lägre vid 60°C , alltså 

0,0007 MPa/ekv år. Det totala bidraget blir då 0,0071 + 0,0018 = 0,0089 (120°C ) resp 

0,0007 + 0,0018 = 0,0025 MPa/år (60°C). Som visas av de röda linjerna i Figur F11 ökar 

åldringsgradienten endast ca 2,5 gånger när man går från 60°C till 105°C. Enligt 

Arrheniusekvationen och med aktiveringsenergin 150 kJ/mol borde gradienten i detta fall 

öka mycket mer, ca 630 gånger. Schurichts värden stämmer i detta fall mycket grovt 

överens med de värden som erhålles från Arrheniusekvationen om aktiveringsenergin 

hade varit ca 21 kJ/mol. 

En sammanfattning av Schurichts beräkningar visas i Figur F12. Driftstiden har här 

räknats om till en ekvivalent driftstid vid 120°C genom att dividera tiden med en faktor y 

enligt beräkningmodell 3 (aktiveringsenergin ca 42kJ/mol), där y = 100*e-0,0384x   (x = 

temperatur, °C). Den uppmätta axiella skjuvhållfastheten har räknats om utgående från att 

man tidigare hade högre densitet i nya rör och därmed högre skjuvhållfasthet. Skjuv-

hållfastheten har antagits minska med 0,0050 MPa/år.  Från räta linjen i Figur F7 ser man 

att skjuvhållfastheten i genomsnitt minskar med 0,0148 MPa/ ekv år omräknat till drift 

vid 120°C. Efter ungefär 17 år vid 120°C har man nått gränsvärdet 0,12 MPa. 
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Figur F12. Axiell skjuvhållfasthet efter en ekvivalent driftstid vid 120°C. För att beräkna 

ekvivalent driftstid har den verkliga tiden dividerats men en faktor y = 100*e
-0,0384x 

 (där x är 

temperatur °C). Hänsyn har tagits till att skummet i nytillverkade rör tidigare hade högre 

densitet vilket gav högre skjuvhållfasthet = korrigerad axiell skjuvhållfasthet. Den streckade 

röda linjens ekvation: ax = -0,0148*tidekv + 0,3776. Av de ca 100 mätvärdena finns ca 80% i 

området mellan de prickade linjerna. Bearbetad figur från Referens F12. 
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Mätningar på olika typer av nytillverkade rör 
Inom ett av de stora tyska projekten har man tillverkat olika typer av nya rör (Referens 

F3, 7). Dimensionen var DN50 serie 1 (Østålrör =60,3mm, Øpolyetenmantel =125mm, alltså ca 

32mm tjock PUR, 2,9mm tjock PE). Man fick problem med otäta ändförslutningar och 

gjorde därför en andra försöksserie där rörändarna försågs med stålplattor som skulle vara 

helt diffusionstäta. Även en tredje försöksserie med rör med tjockare skikt av 

polyurtanskum tillverkades (samma Østålrör men med större Øpolyetenmantel än tidigare). 

1. Logstor/BASF, kontirör med aluminiumfolie som diffusionsspärr (ax = 

0,429 MPa) 

2. Logstor/BASF, kontirör utan aluminiumfolie som diffusionsspärr (ax = 

0,403 MPa) 

 

3. Isoplus/BASF, diskonti helt enligt standard (ax = 0,447 MPa) 

4. Isoplus/BASF, diskonti enligt standard men med dubbel tjocklek på polyetenröret 

(ax = 0,530 MPa) 

 

5.  German Pipe/BMS, diskonti helt enligt standard (ax = 0,481 MPa)  

6.  German Pipe/BMS, diskonti enligt standard men med aluminiumfolie som 

diffusionsspärr (ax = 0,484 MPa) 

7. German Pipe/BMS, diskonti enligt standard men lägre skumdensitet, ca 62 kg/m3 

jämfört med ca 72 kg/m3 på rör 6 (ax = 0,379 MPa). 

Rören åldrades / lagrades enligt två olika alternativ upp till 22000h (ca 2,5 år): 

 

 Åldring vid 150°C - Röret placerades i en lokal med rumstemperatur och varmt 

medium (150°C) cirkulerades genom stålröret 

 

 Varmlagring vid 90°C - Hela röret placerades i en termostatbox som höll 90°C. 

 

I Figur F13 visas hur den axiella skjuvhållfastheten förändrades under åldringen resp 

varmlagringen för de olika röralternativen. 
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Figur F13. Axiell skjuvhållfasthet för de olika röralternativen efter åldring vid 150°C resp 

varmlagring vid 90°C. Figur från Referens F3. 

 

Vid åldring vid 150°C minskade skjuvhållfastheten under de första 5000h för alla 

röralternativen till ungefär 70% av startvärdet. Minskningen från 5000h och fram till 

22000h gick betydligt långsammare. Det ser nästan ut som man får en platå. Det går inte 

att från försöksvärdena extrapolera fram till när man kommer att nå gränsvärdet 

0,12 MPa. För de här testade rören måste man då komma ner till ca 25% av startvärdet.  

Vid varmlagring vid 90°C minskade inte skjuvhållfastheten för något av Kontirören (rör 1 

och 2). För övriga rör minskade skjuvhållfastheten på likartat sätt som vid åldringen vid 

150°C även om den initiala minskningen fram till 5000h var betydligt mindre. Efter 

22000h hade skjuvhållfastheten bara minskat till ungefär 90% av begynnelsevärdet.  

I tabell 2 har ett försök gjorts till sammanfattning av hur cellgasen i skummet har 

förändrats under varmlagring resp åldring för fjärrvärmerören 2, 3, 5 och 7 (dvs alla rör 

utan folie eller dubbel mantetjocklek). Alla värden har hämtats från Referens F3 men 

några värden har räknats om till andra tider och vissa analyser har ”korrigerats” (när man 

verkar ha misslyckats med analysen eller kanske haft störande inläckage av luft). 

Eftersom mantelytan är 90°C vid varmlagringen jämfört med ca 30°C vid åldringen har 

en betydligt större mängd kväve och syre diffunderat in under varmlagringen än under 

åldringen. Om aktiveringsenergin är av storleksordningen 30-35 kJ/mol blir 

diffusionshastigheten något mer än 10 gånger större för både kväve och syre vid 90°C 

jämfört med 30°C.  Vidare diffunderar syre ca 3 gånger snabbare än kväve vid 30°C . 

Trots att det alltså har kommit in mer syre under varmlagringen än under åldringen har 

detta inte gett upphov till oxidation i sådan omfattning att skjuvhållfastheten snabbt har 

minskat. Eftersom kvoten för partialtrycken för kväve och syre (pN2/pO2) har ökat ungefär 

lika mycket, har oxidationen dock kommit igång både vid varmlagringen och vid 

åldringen.  
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Tabell F2. Partialtrycket för kväve (pN2) samt kvoten pN2/pO2 i skummet i fjärrvärmerör 2, 3, 

5 och 7 (enl förteckning ovan) efter varmlagring (90°C) resp åldring (150°C). Ursprungliga 

värden har hämtats från Referens F3 och räknats om något för denna tabell. 

 

Varm lagring 90°C Åldring 150°C 

Tid [h] N2 [kPa] pN2/pO2 N2 [kPa] pN2/pO2 

0 7 1,6 7 1,6 

5000 36 4,5 13 3 

10000 56 8 19 5 

20000 76 10 30 7,8 

 

 

Närvaron av en Al-folie som diffusionsspärr eller fördubblad manteltjocklek har inte haft 

någon större betydelse för minskningen av skjuvhållfastheten (jämför rör 1 och 2, rör 3 

och 4 samt rör 5 och 6). Man fann dock att kvoten för partialtrycken för kväve och syre 

(pN2/pO2) är dubbelt så hög i rör 2 (utan folie) som i rör 1 (med folie). Detta tyder på att 

oxidationen visserligen har börjat men effekten av denna oxidation har ännu inte visat sig 

(efter 22000h vid 150°C) som en minskning av skjuvhållfastheten. För att påvisa en 

minskning måste man ha längre försökstider och/eller högre syrgashalt i skummet. Vid 

tidigare försök med skum i uppskurna aluminiumbehållare kunde man uppmäta en 

halvering av skjuvhållfastheten redan efter 25 veckor (4200h) vid 150°C, se Figur F5. I 

detta fall var syrgashalten i skummet sannolikt betydligt högre.  

Åldring av polyuretanskum – mätning av syreförbrukningen 
Vid den oxidativa åldringen av polymerer förbrukas syre. Det finns olika metoder för att 

mäta denna syreförbrukning, se översikt i Referens F14. I två utmärkta artiklar beskrivs 

hur man mäter syreförbrukningen för ett flexibelt polyuretanskum med öppna celler som 

lagras i luftmiljö vid olika temperaturer (Referens F15, 16).  Man placerade tunna skivor 

av polyuretanskum (ca 1g) i luftmiljö i tillslutna behållare (ca 20ml). Behållarna lagrades 

under olika tider vid olika temperaturer. Efter lagringens slut bestämdes syrgashalten i 

behållarna enligt två olika metoder: 1. UOC = ultrasensitive oxygen consumption och 2. 

respirometer  

Vid den första metoden (UOC) analyserar man syrgashalten i behållarens luft med hjälp 

av gaskromatografi. Det fordras att det har blivit en tillräckligt stor ändring av 

syrgashalten för att skillnaden skall kunna bestämmas. Den för oorganiska gaser vanligen 

använda detektorn (värmeledningsförmågedetektor) i gaskromatografer är inte så känslig. 

Under lagringen måste man antingen ha hög temperatur eller använda lång tid för att 

förändringen av syrgashalten skall bli mätbar med denna metod. 

Den andra metoden med respirometer är känsligare. Det finns kommersiella respirometrar 

som används för att mäta olika organismers syreförbrukning. Respirometern har två 

bränsleceller genom vilka man låter det strömma mycket ren luft. Bränslecellerna ger en 

utsignal som beror på syrgashalten. Man mäter skillnaden i signal från de båda cellerna. 

Vid mätningen kopplar om luften till den ena bränslecellen så att den först går genom 

behållaren med polyuretanprovet. Den minskade syrgashalten i luftströmmen via 

behållaren registreras då som en puls på knappt en minut. Man kan mäta en ändring på 

0,01% av syrgashalten. Man kunde t ex mäta syrgasförbrukningen efter det att 1g 

flexibelt polyuretanskum hade åldrats i luft under endast 10 dagar vid 23°C. 

För en viss temperatur ökar syrgasförbrukningen linjärt med logaritmen för lagringstiden 

i behållaren, se Figur F14. Tiderna för lagring vid en viss temperatur multiplicerades med 

en faktor (accelerationsfaktor) så att alla linjerna sammanföll med linjen för 95°C, se 

Figur F15. Accelerationsfaktorn motsvarar hur mycket snabbare syrgasförbrukningen är 

vid en högre temperatur.  
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Man studerade även förändringen av de mekaniska egenskaperna för det flexibla 

skummet. Man mätte den kraft som erfordrades för att pressa samman skummet till 50% 

av sin tjocklek efter olika lång tids lagring vid viss temperatur. Kraften ökade linjärt med 

logaritmen för lagringstiden, se Figur F16. Skummen blev alltså mindre flexibla.  Även i 

detta fall multiplicerades tiderna vid en viss temperatur med en faktor 

(accelerationsfaktor) så att alla linjerna sammanföll med linjen för 95°C. 

Från mätningar på skummet med tre olika metoder (UOC, respirometer och mekaniska 

egenskaper) beräknades olika accelerationsfaktorer. Faktorerna har avsatts mot den 

inversa temperaturen i Figur F17. Man kunde konstruera en nästan rät linje som inom 

intervallet 50-140°C motsvarar aktiveringsenergin 87 kJ/mol.  

 

 
Figur F14: Syreförbrukningen (mätt enl 

UOC) för polyuretan vid olika temperaturer 

(50-125°C) som funktion av åldringstiden 

(logaritmisk skala). Figur från Referens F15. 

Figur F15: Syreförbrukningen (mätt enl 

UOC) för polyuretan. Tiderna har 

multiplicerats med en accelerationsfaktor 

(aT) så att alla linjer sammanfaller med 

linjen för 95°C. Figur från Referens F15. 

  
Figur F16: Kraft för 50% sammanpressning 

av polyuretanskum efter åldring vid olika 

temperaturer (80-140°C). Figur från 

Referens F15. 

Figur F17: Accelerationsfaktorn (aT) 

uppmätt enl tre olika metoder (UOC, 

respirometer och”kraft för 

sammanpressning”) som funktion av 1/T. 

Figur från Referens F15. 
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Det är intressant att notera att syreförbrukningen och kraften för sammanpressning visar 

precis samma temperaturberoende. Man hade nog väntat sig att syreförbrukningen skulle 

avspegla den oxidativa åldringen och att kraften för sammanpressning skulle avspegla 

både den termiska och oxidativa åldringen. I detta fall var det förstås ett annat skum, 

flexibelt och med öppna celler, än det som används i fjärrvärmerör. Skummet var 

dessutom utsatt för mycket högre syrehalter. 

 

Åldring av polyuretanskum - färgförändring och IR-spektrum 
Alla polyuretanskum gulnar med tiden och vid tillräckligt hög temperatur övergår den 

gula färgen till brunt och slutligen till svart. Det har därför varit av intresse att bestämma 

sambandet mellan färg och lagring vid olika tider och temperaturer för att se om man 

genom att mäta färgen skulle kunna bestämma åldringen för ett polyuretanskum.  

I en tysk studie mätte man på skum som lagrats vid olika temperaturer och under olika 

förhållanden (i helt slutna behållare eller i öppna behållare där skummet var i kontakt 

med luft, Referens F3). Man mätte färgförändringar med en spektrofotometer enligt 

standardiserad metoder. I Figur F18 visas ett exempel på hur ljusheten på ett skum 

förändrades efter olika lagringstider.  

När ett skum åldras på grund termisk nedbrytning eller oxidation sker olika kemiska 

reaktioner. Olika funktionella grupper i polymeren tillkommer eller försvinner. Dessa 

funktionella grupper svarar mot olika absorptionsband inom IR-området. Figur F19 visar 

ett exempel på hur IR-spektrum för ett polyuretanskum förändras efter lagring vid 150°C. 

Absorptionsbandet vid 3390 cm-1 kan verka lovande för mätning, men man störs här av 

vatten som absorberar i samma område. Band som har använts för att karaktärisera 

polyuretanskum ligger vid 1510, 1596, 1714 (och kvoten 1714/1596) och 1210 cm-1. 

Om man ställer samman mätningarna av ljusheten (logaritmen för L*(D65) ) och relativa 

IR-absorbansen visar det sig att kurvorna följer varandra på ett likartat sätt. Se Figur F20. 
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Figur F18. Ljusheten [ L*(D65)] för polyuretanskum som lagrats i diffusionsöppna behållare 

vid 150°C upp till 32 veckor. D65 = artificiellt dagsljus med ljustemperaturen 6500K. Skum 

från två olika producenter. Bearbetad figur från Referens F3. 
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Figur F19. IR-spektrum från polyuretanskum som lagrats i diffusionsöppna behållare vid 

150°C upp till 32 veckor. Alla spektra har normerats så att absorbansen vid 1510 cm
-1

 = 1. 

Figur från Referens F3.  

 

Figur F20. Jämförelse av två åldringsparametrar för polyuretanskum, dels (övre kurvan) 

logaritmen för ljusheten Log(L*(D65)) och dels (nedre kurvan) relativ IR-absorbans vid 

1596 cm
-1

 (absorbansen vid 1510 cm
-1

 = 1), som funktion av åldringstiden (veckor). Figur 

från Referens F3. 

Det är stora svårigheter förknippade med beredningen av prover för IR-mätning. 

Slutsatsen i den tyska studien angående mätning IR-absorbans samt även ljushet blev 

följande (Referens F3): 

 Det går visserligen att uppmäta ett samband mellan åldring och relativ IR-

absorbans, men provberedningen ger upphov till en betydande osäkerhet. Nyttan 

av att använda IR-mätningar för att bestämma åldringsstatus bedöms vara ringa. 

 Med vissa inskränkningar är det möjligt att göra färganalys av skumprover. 

Utvärderingen visar dock att färgmätning inte är en helt tillförlitlig metod för 

bestämning av åldringsstatus. 
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