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Ledningsnätsägarnas perspektiv 150 år – konsekvenser? 

Varje haveri ett misslyckande! 

• Markförlagda tryckvattenrör av plast är vanligtvis av typerna PE, PVC och GAP.  

• De dimensioneras för minst 50 års livslängd, men vanligen utlovas/predikteras
 livslängder på 100 år eller mer, något som ledningsnätsägarna gärna vill höra med
 tanke på 150-års-perspektivet, men som man givetvis bör förhålla sig skeptisk till. 

• Samtidigt förekommer haverier med sådana ledningar där livslängderna blivit långt
 ifrån minst 50 år, kanske bara 10-20 år. Varför går dessa ledningar sönder i förtid?
 Materialfel, skarvfel, läggningsfel, operatörsfel, kombinationer av fel, eller kan det vara
 fel på produktstandarden, är den alltför optimistisk? 

• Sällan är det någon som tar ansvar för misslyckandena, och det är givetvis alltid
 ledningsnätsägarna som får betala ”kalaset”. Det är ju deras ledningar.  

• Men hur skall ledningsnätsägarna kunna vara experter på plaströr? Viktigt att alla
 parter hjälps åt och samarbetar. 



Sällan tillsätts en oberoende ”haveriutredning” som tar reda på orsakerna till
 haverierna. 

En haveriutredning syftar normalt till att ge svar på främst tre frågor:  

1) Vad hände?  

2) Varför hände det?  

3) Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
 eller för att minska konsekvenserna om den gör det?  

Vem ska utföra och vem ska betala? 

• För allvarliga haverierer i samhället är det
 Statens Haverikommission som håller i och
 betalar utredningarna som behövs.  

• Vilka ställer upp för att utreda de
 plaströrshaverier som förekommer? 



Vilka faktorer och betingelser avgör/bestämmer/påverkar
 livslängden hos markförlagda tryckvattenledningar av plast?
 Vilka brottmekanismer kommer att styra livslängden. 

Back to basics!! 

• Helt olika brottmekanismer för termoplaströr och GAP-rör
 som består av en glasfiberförstärkt härdplast.  

• Metoder och metodik som tagits fram för livslängds
-bestämning av termoplaströr gäller generellt inte för
 härdplaströr (påstår/anser jag). 



Vad är polyeten (PE)? 

År 1936 
Etengas (CH2=CH2)+ 1400 atm + 170°C = vitt pulver 

osv-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-osv 

20 C = paraffin 
10.000 C = polyeten 
100.000 C = UHMWPE (Robalon) 

PE-plast och PVC-plast 

Polyeten + tillsatser = etenplast 
Polyvinylklorid + tillsatser = PVC-plast 

Analogt får polyvinylklorid (PVC) från vinylkloridgas 



Termoplaster 

Amorf plast  (ofta helt glasklar, men ogenomskinlig om man tillsätter fyllmedel, 

  t ex PVC) 

De långa molekylkedjorna ligger
 helt oordnade som "spagetti" 

Kristallin plast (delkristallin, ej glasklar, ogenomskinlig eller delvis genomskinlig, 

    t ex PE-plast) 

Molekylkedjorna ligger delvis i en mycket ordnad 
struktur (kristall-lameller) 

• Lamellerna ordnas i en högre struktur s.k. sfäruliter 
som kan jämföras med kristallkorn i metaller. Har en 
viss smältpunkt. 



Smältpunkt 

PE   135°C 
PP  165°C 
PTFE  328°C 



Det är kedjorna som går mellan
 lamellerna och sfäruliterna som
 ger materialet dess seghet och
 brotthållfasthet. Dessa kallas
 “tie-chains”. Ju längre kedjor,
 desto mer “tie-chains”. Längre
 kedjor gör också materialet mer
 svårbearbetat i smälta. 



Olika typer av polyeten: LDPE, MDPE, HDPE, LLDPE, VLDPE
 (olika densiteter) 

• LDPE is defined by a density range of 0.910–0.940 g/cm3. LDPE has a high degree of
 short and long chain branching 

• HDPE is defined by a density of greater or equal to 0.941 g/cm3. HDPE has a low degree
 of branching and thus stronger intermolecular forces and tensile strength 

• LLDPE is defined by a density range of 0.915–0.925 g/cm3. LLDPE is a substantially linear
 polymer with significant numbers of short branches, commonly made by copolymerization
 of ethylene with for example, 1-buten, 1-hexen and 1-octene.  

• VLDPE is defined by a density range of 0.880–0.915 g/cm3. VLDPE is a substantially linear
 polymer with high levels of short-chain branches, commonly made by copolymerization of
 ethylene with short-chain alpha-olefins (for example, 1-butene, 1-hexene and 1-octene).
 VLDPE is most commonly produced using metallocene catalysts due to the greater co
-monomer incorporation exhibited by these catalyst. 

Olika grad och längd på förgreningar längs kedjorna, ger olika densiteter. 



Polyetenmaterialen har undergått en kraftig prestanda-ökning
 sedan 1950-talet till idag, och utvecklingen fortsätter med nya
 förbättrade materialkvaliteter.  

Klassificering enligt extrapolerad krypbrotthållfasthet i vatten vid
 20C och 50 år,  PE 40, PE 63, PE 80, PE 100 



Till skillnad mot andra rörmaterial som stål och betong är termoplaströrens
 hållfasthet under tryck inte bara tidsberoende utan också kraftigt temperatur
-beroende.   

• Livslängden hos ett trycksatt rör
 kan bli allt från 1 dag till 100 år
 beroende av spänningarnas storlek
 och temperatur. 

• Rör och rördelar av plast är tryck
-klassade, ex.vis PN6, PN10, PN16 

• Tryckklassen anger max tryck i
 bar för erhållande av minst 50 års
 livslängd om mediet är vatten vid
 20°C.  



Olika brott-mekanismer i olika delar av kurvan 

Krypbrott, ingen
 plastisk deformation 

Instabilitets-brott, stor
 plastisk deformation 

Brott betingat av kemiska 
angrepp, spänningskorrosion 



Plastiska brott föregånget av stora deformationer förekommer 
inte/sällan i praktiken, men alltid vid provningar i laboratoriet
 då brottider skall erhållas vid korttidsförsök. 



Spröda brott utan föregången plastisk deformation uppkommer 
genom s. k. ”disentanglement”. Vanligtvis är det denna brott
-mekanism som styr livslängden hos termoplaströr 



Vid dimensioneringen av rören för en given tryckklass
 tar man hänsyn endast till dragspänningarna från det
 inre trycket. Dragspänningar av annat ursprung och
 övriga osäkerhetsfaktorer skall kompenseras genom
 en säkerhetsfaktor, som för PE-rör är endast
 1.25 och för PVC = 2.0. 

Hur har man kommit fram till dessa värden på säker
-hetsfaktorerna? Vad tar de hänsyn till och vad tar de
 inte hänsyn till? 



Tillskott i dragspänningar som kan inverka negativt på livslängden? 

• Egenspänningar i röret från tillverkningen

• Marklast, trafiklast

• Termiska rörelser, temperaturgradient

• Montage, ihopdragning av flänsförband

• Svetsspänningar

• Punktlaster från stenar

• Annat



Materialfaktorer som kan påverka livslängden negativt 

• Oxiderade inner och ytterskikt. 

• Föroreningar i plast-råvaran eller i rörmaterialet. Har
 viss del av ”re-cyclat” material använts i rören? 

• Dålig sammansmältning av materialet allmänt. 

• Svetsfaktorn vid stumsvetsning < 1. 

• Oxidation av materialet vid elektromuffsvetsning,
 katalyserad av koppar. 

Exempelvis: 



Geometriska faktorer som kan påverka livslängden
 negativt 

• Skarpa hörn och kanter, exempelvis i formsprutade
 rördelar samt i eller vid svetsområden 

• Repor och intryck. 

Påkänningar i samband med installationen 

Påkänningar lokalt vid reparationsarbete:  

Exempelvis användning av röret som slangventil. 



• Vad blir den verkliga
 livslängden hos våra
 termoplaströr? 

• Sker någon återkoppling mellan
 teori och praktik? 

• Hur ska vi göra för att
 garantera minst 150 års
 livslängd vid nyinstallationer? 

Det är bra att ledningsnätsägarna nu börjar organisera
 sig och ta mer aktivt engagemang i dessa frågor. 4S
-gruppen är ett berömvärt initiativ. 



Exempel från praktiken HDPE-rör 110/10, PN10 av fabrikat
 Lubonyl. 

Används kontinuerligt för råvatten
 med en T = 5-20°C vid ett inre
 tryck av 8-10 bar. Uppvisade en 6
 cm lång genomgående spricka i
 rörets axiella riktning efter 26 års
 drift. 

I rörgraven ligger också en
 luftledning i PE. Den är skör som
 glas och har gått sänder 3 ggr. 



PE80-rör med säkerhetsfaktor =
 1.6 

Teoretisk livslängd, 8-10 bar,
 15°C, är flera hundra år. 

Varför höll den då i bara 26
 år? 

Handhavandefel vid läggningen, 
svetsfel,  har ledningen körts
 fel, sättningar i marken?? 

Fel på röret? Fel på
 dimensioneringsmetoderna? 

Råvattenledningen 



För att kunna ge svar på
 alla frågor, måste man
 göra en ”haveri”
-undersökning. 

1) Vad hände? 

2) Varför hände det? 

3) Hur undvika att det
 händer igen? 



Inre spänningar i röret från tillverkningen 

• De inre spänningarna i rörets omkrets-led
 kan uppskattas genom att mäta
 diameter-förändringen hos en ring från
 röret efter uppslitsning såsom bilden
 visar.  

• En minskning av diametern indikerar att
 man har inre spänningar i rörväggen som
 är dragande i innerdelen och tryckande i
 ytterdelen.  

• Om man antar att spänningarna har en
 linjär fördelning över godset kan den
 maximala spänningen i innerytan ( max)
 beräknas i enlighet med ekvationen 

max =(1/r2 -1/r1) E s/2  
där, r1 är ringens innerradie före uppslitsning, r2 är ringens innerradie efter
 uppslitsning, E är materialets krypmodul och s är rörets godstjocklek. 



Diametern en timme efter uppslitning mättes till 86.0 mm. 
Före uppslitsningen var diametern här 89.2 mm. Ekvationen
 ger då: 

max =(2/86 -2/89.2) 604 10.7/2 = 2.7 MPa 

De inre spänningarna i röret har minskat något under de 26
 åren i drift beroende på spänningsrelaxation. 

Om man för enkelhet skull antar att temperaturen i röret
 varit 23°C kan den aktuella relaxationen beräknas från
 diagrammet. Om man vidare antar att röret var 6 månader
 gammalt vid installationen kan man uppskatta att de inre
 dragspänningarna i röret då var 3.7 MPa.  

I medeltal under de 26 åren har de inre spänningarna
 således varit (2.7+3.7)/2 = 3.2 MPa (motsvarar 6.9 bar) 

De inre dragspänningarna i rörets omkretsriktning adderas 
till motsvarande spänningar som uppstår till följd av det
 invändiga trycket av 8–10 bar. Sådana tryck ger dragspän
-ningsnivåer på 3.7–4.7 MPa, varför den totala dragspän
-ningen som verkat i rörets innerskikt under de 26 åren i drift
 varit 6.9–7.9 MPa. 



• Vid 15°C är den väntade 
brottspänningen för röret 10 
MPa efter 26 år. Säkerhetsfaktorn
 mot brott vid fortsatt drift kan 
således uppskattas till 1.3–1.5. 

• Om temperaturen skulle ha varit
 ca 20°C äts säkerhetsfaktorn på
 1.6 upp helt av de inre
 spänningarna i röret. 

Inre spänningar i röret från
 tillverkningen kan således
 påverka den förväntade
 livslängden påtagligt negativt! 



En viss ovalitet kan noteras. Innerdiametern varierar mellan 88
 och 89.5 mm. Ovaliteten (1.5 mm) var densamma över hela
 rörbitarnas längd. Deformationen syntes vara permanentad. 



Försök med hoptryckning av en rörsektion 

Figur: P98, Svenskt Vatten 

En stor hoptryckning av
 röret kan ge ett bidrag till
 dragspänningarna som
 väsentligen kan komma
 att påverka livslängden
 negativt. Viktigt att
 återfyllnaden packas
 ordentligt. 

Ca 6 MPa efter 1 h vid 8 mm, 
3.5 MPa efter 1000 h, och 2 MPa 
efter 50 år. 2 MPa motsvarar 4 bar. 



Prov OIT, min 

Ytskikt av vulst på insidan 0.7 

1 mm djup i vulst på insidan 0.3 

1 mm djup i vulst på utsidan 0.0 

Referens, långt från svets på 4 mm djup 7.5 

Tabell  Tiden för oxidation i syrgas vid 200°C (OIT) hos material från olika
 delar av svetsen. 

• ”Toe-in”, 1 mm 

• Kantförskjuting = 1 mm 

• 6 mm hög vulst, osymmetrisk 

• De låga OIT-värdena för
 materialet i svetsgodset visar
 att all eller nästan all antioxi
-dant har blivit förbrukad.  

• Materialet har under svets
-ningen utsatts för alltför hög
 temperatur under alltför lång
 tid. 

Studium av svetsen 



Vad har hänt och varför? 

Ingen ”svart låda” att leta efter.  

Startpunkten för sprickan kan ge viktiga upplysningar.
 Var har den börjat?  

Fraktografi 



• Initieringen av sprickan har skett i
 vulstens ytskikt i ett område där
 avståndet till rörväggen är som störst
 (ca 6 mm).  

• Detta resultat innebär att sprickan
 primärt inte har uppkommit till följd
 av dragspänningarna från det inre
 trycket. I princip ger det inre trycket i
 ledningen inget bidrag alls till
 dragspänningarna i vulsten.  

• Man kan därför misstänka att drag
-spänningarna i vulsten uppkommit till
 följd av en hoptryckning av röret
 under inverkan av jordlasten. I så fall
 har vulstens höjd haft viss betydelse
 för spänningarnas storlek. 



• Ytkoncentration av järn i innerytan
 varierade kraftigt men var i medeltal
 26.7 vikt%. 

• Om man antar att järnhalten i ytan av
 vulsten nära sprickan byggts upp med
 samma hastighet under de 26 åren i
 drift till i medeltal 26.7 vikt%, så
 indikerar värdet 5–6% att sprickan
 initierades efter 5–6 år i drift.  

• Det tog ca 3 år för sprickan att propa
-gera 1 mm in i vulsten och
 ytterligare ca 16–17 år för den att
 propagera fram till början av
 rörväggen vid 6 mm djup (SCG, dvs
 slow-crack-growth), samt att sprickan
 i rörväggen utbildades på ca 0.5 år,
 varvid hälften av godset (de sista 5
 millimetrarna) sprack upp i det
 närmaste momentant. 



• Spänningarna blir ca 2.1 ggr högre i vulstens spets
 än i innerytan vid hoptryckning. 

• För att ge brott efter 5-6 år måste spänningarna i
 vulstens spets ha blivit ca 9 MPa.  

• Hur detta har åstadkommits är svårt att veta, men
 kan exempelvis ha berott på att en tyngre sten
 legat alltför nära röret (11 kg tung 2 cm ifrån). 



Luftledningen som sprack vid upprepade tillfällen 

Rörbitarna hade märkningen Lubonyl PEL
 75/10.8, vilket betyder att röret tillver
-kats av dåvarande företaget
 Gustavsberg Lubonyl AB i Fristad med
 PEL (lågdensi-tetspolyeten) som råvara
 samt att ytter-diametern är 75 mm och
 den nominella godstjockleken 10.8 mm.  

Aktuella dimensioner innebär att röret är
 av tryckklassen PN 10.  

Denna typ av rör, både med märkningen 
Lubonyl och med PEL-råvara, slutade att
 tillverkas i maj 1982. Rören minst 18 år
 gamla. 



Rörbitarna uppvisade en påtagligt glansig inneryta. Detta är ett

 tecken på att rörens insida kan ha blivit oxiderad vid tillverkningen. 



Rören uppvisar ett oxiderat skikt
 där materialet brutits ner upp till
 ett djup ca 0.22 mm. 



Närvaron av det oxiderade skiktet gör hela godset sprött vid 
slag. 



De aktuella rören är ”feltillverkade”. Den råvara som använts vid
 tillverkningen har varit dåligt värmestabiliserad, dvs har haft en för låg
 halt av antioxidant för att kunna motstå termo-oxidativ nedbrytning vid
 extruderingen av rören. Detta har medfört att en ca 0.22 mm tjock
 oxidhud har kunnat utbildats i rörets inneryta. 



Oxiderade ytskikt kan drastiskt
 också försämra krypbrotthåll
-fastheten, livslängden, hos  tryck
-vattenrör av PE. 

Gedde, Terselius och Jansson, 1982 

• Livslängden hos ledningar med Rören 3-OX, 4
-OX, 8-OX och 9-OX blev mindre än 8 år. Alla
 rören kyldes från utsidan med vatten och
 invändigt med luft vid tillverkningen.  

• Invändig oxidation kan motverkas genom att
 använda PE-kvaliteter med mycket god värme
-stabilisering och garanterat undvikas om
 kvävgas används i stället för luft invändigt. 

PE-rör, OD 200-1000 mm 



• Hur många mil av oxiderade PE-rör kom ut på marknaden
 innan problemet uppmärksammades i mitten av 1970-talet
 till början av 1980-talet? 

• På 1970-80-talen utlovades också 50 års livslängd för
 plaströren. 

• I produktstandarderna för PE-rör finns idag krav på minst
 20 min OIT (vid 200°C) hos både råvara och rör. Problemen
 med oxiderade ytskikt borde därför inte drabba dagens rör,
 eller rör som är yngre än ca 30 år. 

Det senare synes dock vara
 något motstridigt eftersom
 rörfabrikanterna med flera
 säger att oxidskiktet på utsidan
 av PE-rören måste skalas bort
 innan elektromuffskarvning
 sker.  



Inverkan av repor 

”PE-rör är relativt mjuka och kan repas
 vid ovarsam behandling. Vid normal
 hantering av rören blir reporna små
 och har ingen betydelse för rörets
 hållfasthet.” 

• ”PE-rör är generellt relativt okänsliga
 för repor (repor med ett djup upp till
 ca 10 % av rörets vägg-tjocklek ger
 inte någon praktisk påverkan på rörets
 håll-fasthet”, /ref 4.).  

• ”Pågående utveckling av nya PE
-råvaror har också lett till att det i dag
 finns PE-material framtagna för vilka
 repor i rören ger en ännu mindre
 påverkan på rörens hållfasthet än vad
 som nämnts ovan”.   

Ref 4: SP-rapport2009:21, ”Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr” 

NPG-broschyr  



Det är en självklarhet att repor och skåror kan påverka livslängden hos
 trycksatta rör eftersom spänningarna lokalt blir större där, genom att
 godstjockeken blir mindre. Exempelvis: en längsgående skåra med ett djup av
 10% av godset ger en spänningsförhöjning av minst 10%.  Detta kommer helt
 klart att påverka rörets långtidshållfasthet (krypbrott). Grunda repor i tjocka rör å
 andra sidan torde inte ha någon påverkan alls. 

• Beroende på repans/skårans
 geometri kan livslängden (inte den
 som ger instabilitetsbrott, necking, vid korta
 tider) ytterligare försämras genom
 förhöjd spänningsintensitet, K1
 (anvisningsverkan). 



Pinter, et. al., 2007 

Data från Full Notch Creep Test, 

• PE100-materialen har en
 betydligt bättre krypbrott
-hållfasthet jämfört med PE80
-materialen, vid provning med
 skårade provstavar.  

• Resultaten indikerar att
 ”reptåligheten” är bättre hos
 PE100-materialen, men att den
 också kan variera inbördes hos
 olika kvaliteter inom samma typ. 

• PE100-rören görs ju förhållande
-vis tunnare varför den bättre
 reptåligheten i jämförelse med
 PE80-rör redan till viss del
 kompenserats. 



Hur påverkar en ihopklämning den återstående
 livslängden hos en PE-ledning? 

Metoden är mycket vanlig för gasledningar av PE,
 men används också för vattenledningar. 



• Enligt uppgifter från U.S.A. (2012) utgör en ihopklämning av rören
 orsak till  endast 10% av de läckor som uppkommer hos PE-ledningar.
 Läckorna detekteras rutinmässigt och den ihopklämda delen som
 uppvisar läckage, byts ut. Andra vanligare orsaker till läckor är intryck
 från stenar i rörgraven, undermåliga skarvar och ”främmande”
 inneslutningar i rörväggen. 

• Den praktiska erfarenheten säger att om ihopklämningen och den
 efterföljande släppningen görs ”rätt” påverkas inte livslängden
 märkbart. Kritiska parametrarna är hastigheten varmed ihopklämningen
 och släpp-ningen sker. Temperaturen verkar också vara en kritisk
 parameter. Det får inte vara för kallt, < ca 12°C. Frågan är om det
 passar svenska förhållanden alls? 

Den plastiska deformation behöver
 inte negativt påverka ”disentang
-lement”-processerna som styr
 långtidsbrottet. 



I ett uppmärksammat fall från 2008/09 orsakade en felaktigt ihop
-klämd gasledning av PE en förkortning av den återstående
 livlängden från 70 år till 9 mån. En gasläcka uppstod genom ett
 sprött brott som initierats från den ihopklämda delen. Gasläckaget
 orsakade en explosion med stor förödelse. Därför utreddes haveriet
 noggrant. 



Vid alltför hög ihopklämnings
-hastighet uppstår brottinitiering
 vid punkten A under den
 kraftiga kompressionen. Vid
 släppningen kan
 dragspänningarna som då
 utbildas förvärra situationen så
 att sprickan blir större. Vid
 senare drift propagerar sprickan
 vidare genom s.k SCG, dvs slow
 crack growth. I detta fall tog det
 9 månader från sprickinitiering
 till propagering helt genom
 godset. 



Tryckvattenledning av PVC som havererade efter 30 års drift  

•OD 160 mm, PN 10 

•Vatten med 10 bars tryck, 20°C 



Varför höll inte ledningen 50-150  år? En haveriutredning
 behövs för att ge
 svar på frågan. 

Vad hände? 

Splitterbrott i röret som om det
 exploderat. Kraftigt tryckslag? 



Kraftigt tryckslag?, Svar: NEJ!! 

Brottmekanisk spänningsanalys visade att
 övergång från stabil till instabil spricktillväxt sker
 vid ca 8.5 bar då sprickan nådde den kritiska
 längden ca 80 mm. 

Således beror haveriet inte på att ledningen blivit
 utsatt för extra påkänningar genom felaktig
 installation, ovalitet, tryckstötar, höga inre
 spänningar, etc. 



• Säkerhetsfaktorn vid dimensio
-neringen av PVC-rören var då
 2.5 (nu 2.0).  

• Ändå höll dom inte längre än 30
 år trots frånvaro av extra
 påkänningar genom felaktig
 installation, ovalitet,
 tryckstötar, höga inre
 spänningar, etc. 

• Detta indikerar materialfel! 



Metylenkloridprovning för kontroll av PVC
-materialets sammansmältningsgrad. 

• PVC-materialet har en dålig
 sammansmältningsgrad runt
 hela omkretsen och genom
 stora delar av godset.  

• Sammansmältningsgraden är
 speciellt låg i ca 3/4 av godset
 från insidan räknat. 

• Lokalt finns områden där
 sammansmältningsgraden är
 dålig i hela godset. Ett sådant
 område har markerats med A 



Termiska undersökningar 



Långtidshållfasthet vid 20 och 60°C hos PVC-rör
 med olika sammansmältningsgrad. 

Den dåliga sammansmältningen av PVCn förklarar att rörets livstid avsevärt
 förkortades.  



Vallentuna, söndag kväll den 23 oktober, 2011 

 19.30: Under 1 timme tömdes vattentornet i Oxberget, ca
 10.000 m3 vatten läckte ut och förlorades. 



Vallentuna, söndag kväll till måndag morgon 

• Ca 30.000 hushåll utan vatten i 12 tim, inklusive Gunnar
 Bergmans familj. Kaotisk situation. Senare uppmanades alla
 hushåll att inte dricka vattnet under 1 vecka utan att först koka
 det.  

Vallentuna, måndag morgon kl 8.50 



Lokaltidningen, den 25 oktober:  



Bergman kontaktade ledningsnätsägaren för att få tillstånd
 att ta prov från det som havererat.  

Den 27 oktober, 
visuell inspektion, 
Försök att hitta
 delarna där brottet
 startat. 



Uttag av prov för vidare undersökningar.. 



Erfarenheter från Bergmans tidigare undersökningar av ett flertal
 Hobas-lednings-haverier vid Korrosionsinstitutet  underlättade att
 hitta bitarna där brottet startat.  



Kallt vatten vid  6 bar. Katastrofalt brott efter  14 års drift,
en livslängd långt ifrån 50–200 år 

Karakteristiskt brott, orsakat 
främst av det inre trycket 



• Hobas-ledning in Norgey, DN
 500 PN10 från 1987 för kallt
 havsvatten.

• Ca 10 haverier av samma typ
 under 17 års drift, dvs långt
 ifrån 50–200 års livslängd. 

Karakteristiskt brott, orsakat 
främst av det inre trycket. 



Karlsborg 21 februari,  2005



Läcka i Hobas-ledning DN
 800, PN 10.
 Transporterar kallt
 älvvatten vid 4.5 bar
 sedan 1980. Havererade
 efter 25 års drift. Varför?



Katastrofalt brott i en Hobas-ledning DN1000, SN10k PN10, 
 Rissne, Stockholm,  den 6 januari 2011, efter 22 års drift 

Brottet är av samma karaktär som vid tidigare haverier
 (lucka som öppnas) varför man kan anta att också
 orsakerna kan ha varit desamma!!  



Bitar från Vallentuna-haveriet, det 5:e haveriet på 18 år. 

Varför havererar rören? Rörmaterialets kondition? Risk för nya haverier?
 Driftsäkerhet? Måste ledningen bytas? Hur undersöker man konditionen hos
 hela den18 km långa ledningen? Material för ev. ny ledning. Kostnad 180
 milj. kronor? 

Samma karakteristiska
 brott, dvs orsakat av
 främst det inre trycket. 



• När man frågar Google om problem och haverier med
 Hobas rör, fås i stort sett bara en träff: en TAPPI-artikel av
 Bergman: ” Use Of Large-Diameter Lines Of Sand
-Filled FRP Piping For High Temperature Pulp Mill
 Effluent –Lessons Learned From Some Failure Cases” 

Man stöter på många svårigheter när man undersöker
 kompositionen och laminatuppbyggnaden hos Hobas-rör.
 Det verkar inte finnas några specifikationer andra än att
 det är en principiell uppbyggnad på laminatet och att rören
 skall vara förenlig med vissa standarder, och uppfylla deras
 krav. 

• Är jag den ende i världen som undersöker orsakerna till
 olika haverier med Hobas-rör? 



 Resultat från egna undersökningar av gamla Hobas-rör och olika haverier med
 dessa indikerar bland annat att det funnits kvalitetsproblem med avseende på
 rörmaterialets komposition av fiber, sand och harts. Dimensioneringsunderlaget
 och metoderna för extrapolering av data borde också ifrågasättas.  

1986 2012 
• Linjära samband i log-log

 diagram kan också vara
 linjära lin-log diagram.  

• 80 dagars-, och 1 and 3-års
-data extrapoleras till att
 prediktera 50- and 100 års
-uppförande. Metodiken kan
 starkt ifrågasättas. Kurvorna
 skulle behöva verifieras eller
 justeras med långtidsdata
 från praktisk använding.  

• De många haverier som
 uppkommit indikerar att en
 sådan justering kan
 behövas.  



1. Krypbrotthållfastheten efter lång tid
 är i praktiken lägre än predik-terat,
 antingen generellt eller enbart i
 den havererade pipan beroende på
 kvalitetsproblem. 

2. Ledningen har utsatts för extra
 påkänningar till följd av ex.vis
 sättningar i marken, marklast och
 dålig packning, punktlaster, eller
 annat.  

3. Ledningen har utsatts för tryck
-stötar upp till ca det dubbla
 nominella trycket, dvs upp till 12
–14 bar.  

Krypbrottsdata från Hobas i ett lin-log diagram 

Möjliga haveriorsaker: 



Vallentuna-röret 

• Det verkar som om väggen lokalt har
 delaminerat i området där det
 katastrofala brottet initierades! 

• Det kan förklara varför det kunde
 spricka för endast ett tryck av 6–7 bar. 

• Vad har orsakat delamineringen?  



Infärgade tvärsnitt för att kunna detektera möjliga defekter  som kan
 ha bidragit till uppkomsten av lokala delamineringar.  

• Den yttre delen av väggen uppvisar en
 jämförelsevis högre grad av infärgning vilket
 indikerar att hartset här har en lägre
 uthärdningsgrad. Stora variationer i
 uthärdningsgrad kan ge upphov till lokala
 delamineringar vid tillverkningen. 

• Delamineringarna kan möjligen även ha
 uppkommit till följd av ovarsam hantering av
 rören, eller lokal punktlast. 



Råvattentub av GAP  i Skutskär 
efter mer än 20 års drift, 

T=4–20°C 
Många haverier innan den ersattes. 

“Åldringseffekter” har medfört kraftig sänkning 
 av hållfastheten. 

Tillverkad med isopolyester. 

• ”Åldringseffekter” = korrosionseffekter från indiffunderande vatten, hydrolys-
 och osmoseffekter ger mikroskador i laminatet som sänker hållfastheten.  

• Kryphållfastheten är möjligen oberoende av tiden under vissa kritiska
 spänningsnivåer förutsatt att korrosionseffekterna från vatten är obetydliga.
 Dvs livslängden hos GAP-rör kan bli flera hundra år om rörens kvalitet är god
 och spänningarna ligger under gränsen för kritiska mikrobrott. 

Vilka faktorer bestämmer livslängden hos GAP-rör? 



Ledningsnätsägarnas perspektiv 150 år – konsekvenser? 

• Det är lätt att skylla på materialet om det går sönder, men inte
 särskilt konstruktivt. Materialet är faktiskt helt oskyldigt i samman
-hanget.  

• Om något går sönder har det blivit för klent dimensionerat i
 förhållande till de påfrestningar som det utsatts för. Ledningsnäts
-ägaren är ingen materialexpert, men har ändå ansvaret för att se till
 att ledningarna får livlängder på mer än 50 år, helst 150-200 år. 

• Ledningsnätsägarna måste öka kunskapen och engagera sig i aktuella
 materialfrågor så att konstruktiva dialoger och diskussioner kan
 föras med de rörtillverkare/ledningsleverantörerna och
 läggningsentreprenörerna som också vill förbättra situationen. 

• Dvs, 4S-gruppen behövs mer än väl för att se till att den
 kunskap som finns eller behövs tas fram och nyttiggörs så att
 man kan säkra minst 150 års livslängd hos tryckvattenled
-ningar av plast eller av andra material!! 



Tack så

 mycket! 


