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Mitt fokus här idag

• Diskuterar rör för  kallvattenledningar av 
det nu vanligaste och bäst undersökta 
plaströrmaterialet = PEH.

• PEH-rör har funnits på marknaden som 
rörmaterial i ca 50 år.

• Har utvecklats dramatiskt under den tiden
• Vilken livslängd kan man räkna med?



Dagsläge 

• Egenskapsprofilen hos PEH är så 
fördelaktig för användningsområdet att 
merparten av alla yttre vattenledningar blir 
anläggsmed PEH-rör

• Är det ett framtidssäkert val?



Hur kan ett PEH-rör haverera?

• Fyra haverimekanismer
– Krypning till brott (segbrott)
– Långsam spricktillväxt (sprödbrott)
– Kemisk nedbrytning (oxidation)
– Snabb sprickutbredning (RCP)



Tre haverimekanismer i ett diagram

• Spännings-tids-diagrammet
– Logaritmisk tidsskala, täcker tidsspann från 1 h till 100 år
– Kan visa hållfastheten vid olika temperaturer 
– Används vid klassificering av PEH-material



Spännings-tids-diagram
• PEH-material från 1960-talet



Modernt material



Vad är segbrott, stadie I ?

• Vid segbrott töjs hela materialet genom att 
materialet sakta kryper även vid konstant 
dragspänning = konstant inre tryck i röret

• I början ökar töjning snabbt men med tiden 
minskar töjningshastigheten successivt



Töjningsförlopp i stadie I

• Töjningskurvor vid konstant spänning ökar 
nära rätlinjigt mot logaritmisk tid till dess 
instabilitet inträder. Detta innebär att 
töjningshastigheten minskar dramatiskt 
med tiden.

• Högre dragspänning ger högre 
töjningshastighet.



Töjningsförlopp i ett PE100-rör



Haverier inom stadie I, segbrott

• Ytterst ovanlig haveriorsak men vanligt vid 
tryckprovning

• Nya och äldre material uppträder lika 
• Lätta att förutse om belastningen är känd





Vad är sprödbrott, stadie II ?

• Ett sprödbrott startar vid ett felställe i 
materialet eller vid en anvisning och 
utbreder sig som en lokal spricktillväxt  
genom materialet 

• Sprödbrott uppstår lättare då felställena är 
stora och om materialet har lågt 
motståndsförmåga mot sprickutbredning 

• Nutida material är dramatiskt bättre än 
gamla



• På 1970-talet havererade ett antal stora 
ledningar genom sprödbrott. Anledningen 
var att tillverkarna inte förstod att stora rör 
lätt kunde oxideras på insidan och att 
dåtidens material var känsliga för den 
sprickutbredning som kunde starta i rörens 
oxiderade inneryta.

• Nutida rör är inte oxiderade på insidan och 
materialet motstår sprickutbredning



Töjningsförlopp i stadie II

• I början är töjningsförloppet för hela rörets 
töjning densamma som för segbrott men 
då sprickutbredningen startar ökar 
töjningen lokalt vid sprickan snabbt till 
brott



Vad är nedbrytning, stadie III ?

• Vid nedbrytning förändras materialet kemiskt. 
Molekylerna kan spjälkas upp eller reagera med syre, 
oxideras. 

• Materialet tappar sina karakteristiska egenskaper och 
blir sprött och får låg hållfasthet

• Materialet skyddas mot nedbrytning av stabilisatorer. 
Antioxidanter och UV-skydd

• Nya stabilisatorsystem är bättre än gamla



Haverier inom stadie III

• Det borde finnas gamla kallvattenledningar 
som uppnått stadie III men vi känner inte 
till något dokumenterat fall



Rapid Crack Propagation
Den fjärde brottmekanismen

• En brottspricka som utbreder sig med 
ljudhastigheten genom materialet

• Kräver höga dragspänningar i röret och en 
mycket snabb initiering

• Är känt från mantelrör på fjärrvärmerör som 
utsätts för stark kyla i samband med läggningen

• Praktiskt sett omöjligt att åstadkomma i en 
vattenledning med dagens material 



Flera generationer av PEH

• Polyetenmaterial avsedda för plaströr har 
vidareutvecklats i flera steg. Det är framförallt 
motståndsförmågan mot långsam spricktillväxt 
som förbättrats (Stadie II).

• Senare generationer av PE-material är bi-
modala d.v.s har en breddad och anpassad 
molekylviktsfördelning. Dessutom har antalet 
sidoförgreningar på molekylkedjorna och valen 
av komonomerer optimerats.



Materialen hållfasthetsmässigt 
uppgraderade

• Materialen har successivt fått högre tillåtna 
spänningar genom 
materialklassificeringarna PE63, PE80 och 
PE100. Där PE100 har en extrapolerad 
långtidshållfasthet för 50 års livslängd på 
10 MPa. 

• Detta har skett samtidigt som 
säkerhetsfaktorn har sänkts från 1,6 till 
1,25  



Alla stadier är temperaturberoende

• Om provningar kan göras vid temperaturer 
som är 60 °C högre än 
användartemperaturen kan resultaten ge 
upplysning om 100-årsegenskaper med en 
provningstid av 1 år.

• Denna teknik används vid klassificering av 
rörmaterial enligt ISO standarden 
9080.Kallas även Standard Extrapolation 
Method (SEM)





Vad kan förbättras?

• Spänningsnivå och kryphastighet inom stadie I 
kan förbättras men generellt på bekostnad av 
egenskaperna inom stadie II.

• Egenskaperna inom stadie II har förbättrats 
dramatiskt under 50 år och medfört att stadie I 
och III nu kan bestämma livslängden

• Stadie III kan senareläggas med utökad 
stabilisering



Slutsatser

• 50 års erfarenhet av PEH-rör tillverkade av dåtidens 
material övertygar om att PEH-rör tillverkade av dagens 
material kan ges livslängder över 100 år

• Om en ledning skall få en livslängd på mer än 100 år 
måste driftsbetingelserna hållas inom avsedda gränser, 
läggningen vara korrekt och fogarna också hålla i mer än 
100 år

• En säkerhetsfaktor på 1,25 kan vara tillfredsställande för 
rören men skulle kunna vara otillräcklig för fogarna och 
därmed för ledningen som helhet.



Hur påverkar repor rörens 
livslängd?

• Återigen PEH-rör som mest relevant 
exempel

• SP har genomfört ett SVU-finansierat 
projekt där inverkan av repor undersöktes 
genom tryckprovning



Undersökningens enkla princip

• Tryckprovningar på repade rör utförs vid 
80 °C i 0,5 år och resultaten extrapolers till 
50 år vid användningstemperaturen 20 °C.



Extrapolering i spännings-tids-diagrammet



Reptyper i repdjupsprojekt



Spänningsökning vid repspets
FEM-beräkning



Material i repdjupsprojekt



Modernt PE100 material



PEH av äldre typ



Jämförelse mellan 32 mm och 110 mm rör av 
modernt material



Jämförelse mellan 32 mm och 110 mm rör 
av äldre material



Slutsatser



Repor i modernt material

• I ett modernt material ger en 10 %-repa 
inte upphov till sprött brott, stadie II.

• I området vid repan sker en lokal 
töjningsökning men repans bredd är 
endast en bråkdel av rörets omkrets och 
inverkan på rörets totala omkretstöjning 
blir försumbar. Materialet sträcks vid repan 
men får därigenom lägre töjningshastighet.



Repor i äldre material

• I ett äldre material, med låg motståndsförmåga mot 
långsam spricktillväxt, kan repan i sig utgöra starten för 
en spricka som växer igenom rörväggen och förkortar 
livslängden.

• Eller kan den högre spänningen vid repan medverka till 
att en sprickutbredning startar snabbare vid 
näraliggande felställen i materialet 

• I det undersökta fallet reducerade repor med djupet 20% 
av rörväggen livslängden med en faktor 10 



Repor i stora rör

• Huvuddelen av undersökningen är utförd 
på 32 mm rör och till en mindre del på 110 
mm rör.

• Resultaten förväntas vara generellt giltiga 
men verifieringar borde utföras på rör med 
större diameter



Ett par avslutande bilder som 
visar hur det kan gå när man 

skapar skarpa anvisningar i ett 
PEH-material med låg 

brottöjning 



Draghuv svetsad mot rörände



Inte brott i svetsen utan vid det 
skarpa hörnet




