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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Sweco Industry AB i samarbete med Cambrex 
Karlskoga AB som en avslutning på Högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik.  
Syftet med arbetet har varit att förstå hur värmeutvidgning påverkar en konstruktion och 
vilken hänsyn ingenjören måste ta vid konstruktionen. 
Målet med projektet har varit att genomföra en spänningsanalys av ett förprojekterat 
ångrörsystem och analysera/utvärdera resultaten mot gällande regler och standarder. Målet var 
också att utifrån resultatet av spänningsanalysen ta fram underlag för upphängningspunkter. 
Det var också önskvärt att ta fram ett lämpligt förslag på sekundärstöd för glidstöd anpassat 
till detta projekt.  
Utvärderingen fastslår att den maximala spänningen orsakad pga. expansion uppgår till 38 % 
under tillåten spänning. Precis enligt teorin uppstår den maximala spänningen i punkter där 
förskjutningarna på ett eller sätt förhindrats. Förskjutningarna ligger också inom tillåtna 
intervall utan att komma i kontakt med omgivningen. Slutligen överstiger inte heller 
stödlasterna de tillåtna gränserna varken vid statisk last och eller under drift. 
Framtagningen av lämpligt sekundärstöd började med ett antal koncept som sedan sållades 
och där de kvarvarande analyserades i en FEM-analys. Resultatet blev två sekundärstöd som 
klarade lasterna från rörsystemet. Det mest lämpliga förslaget var stödet med minst ingående 
delar, men fortfarande 34 % marginal mot tillåten spänning.  
  



 
 

Abstract 
This thesis has been assigned by Sweco Industry AB in collaboration with Cambrex 
Karlskoga AB within the bachelor programme in mechanical engineering.   
The purpose of this thesis is to retrieve a better understanding how thermal expansion affects 
a design and what the engineer need to take into account when designing.  
The goal of the project was to perform a stress analysis of a pre-drawn steam pipe system and 
evaluate the results according to current regulations and standards. Regarding the results of 
the stress analysis the goal also was to produce the needed documentation for the suspension 
points. It was also requested to develop a suggestion for an appropriate secondary support for 
limit stops in this project. 
The evaluation concludes that the maximum stress, caused by expansion, is about 38 % below 
the allowable stress limit. As with in the theory the maximum stress in the piping occurs in 
points where the expansion movement is somehow prevented. The expansion movements of 
the piping also lies within acceptable ranges with no interference from the surroundings. 
Lastly the support loads doesn´t exceed the allowable limits in either cases (both static and 
operational).  
The development of an appropriate secondary support began with making some concepts that 
were screened out and then analyzed in a FEM-analysis. The outcome was two supports that 
could manage the loads from the piping system. The most appropriate suggestion was the 
support with the least ingoing parts, but still about 34 % margin of the allowable stress.  
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Symbolförteckning 
Symbol Beskrivning Enhet 
σindex Primärspänning MPa (N/mm2) 
pc Beräkningstryck MPa (N/mm2) 
po Drifttryck MPa (N/mm2) 
pt Provtryck MPa (N/mm2) 
PS Maximalt tillåtna tryck för systemet bar 
to Drifttemperatur °C 
tc Beräkningstemperatur °C 
do Rörets ytterdiameter mm 
I Spänningskoncentrationsfaktor - 
Mindex Resulterande moment Nm 
Z/Wb Tvärsnittets böjmotstånd mm3 
Iindex Tröghetsmoment mm4 
f Nominell beräkningsspänning vid beräkningtemperatur (Enbart 

tidsoberoende värden) 
MPa (N/mm2) 

ff Beräkningsspänning för flexibilitetsanalys MPa (N/mm2) 
fcr Beräkningsspänning i krypområdet MPa (N/mm2) 
fa Tillåtet spänningsomfång MPa (N/mm2) 
ftest Nominell beräkningsspänning för drifttillstånd med 

provningstemp. 
MPa (N/mm2) 

ReHt Lägst specificerade övre sträckgräns vid 
beräkningstemperaturen > rumstemperatur. 

MPa (N/mm2) 
Rp0,2t Lägst specificerade övre sträckgräns vid 

beräkningstemperaturen > rumstemperatur. 
MPa (N/mm2) 

Rm Brottgräns MPa (N/mm2) 
SRTt Medelkrypbrottgränsen enligt tabellerad materialstandard vid 

beräkningstemperaturen t [°C] och avsedd livslängd T [h] 
MPa (N/mm2) 

SFcr Säkerhetsfaktor beroende av tiden enligt tabellerad standard. - 
en Nominell ritningstjocklek mm 
E Elasticitetsmodul MPa (N/mm2) 
Δt Temperaturskillnad (t2-t1) °C 
α Längdutvidgningskoefficient K-1 
v Tvärkontrationstalet - 
δ Utböjning mm 
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1. Inledning 
Examensarbetet utfördes på Sweco Industry AB på uppdrag av Cambrex Karlskoga AB. 
Arbetet har utförts både på Swecos lokala kontor i Karlskoga och Karlstad samt till viss del 
hos Cambrex beläget på Björkborns industriområde i Karlskoga. Arbetet har utförts av Adam 
Dunby studerande på högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik vid Karlstad 
Universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. 
Handledare vid Karlstad Universitet var universitetsadjunkt Lars Jacobsson och examinator 
var Nils Hallbäck. 
Uppdragsgivare var Sweco Industry AB och huvudsaklig handledare på företaget var Allan 
Clomén med stöd från Markku Satta. 
1.1 Bakgrund 
Cambrex Karlskoga AB är ett kemiföretag som arbetar med avancerad organisk kemi. Deras 
fokus ligger på att utveckla processer och produkter till innovativa läkemedelsföretag. De 
tillverkar intermediat och aktiva substanser till läkemedelsindustrin. Kulturarvet går tillbaka 
till den verksamhet som Alfred Nobel byggde upp i slutet av 1800-talet. År 1994 köpte 
Cambrex Corp. dåvarande Nobel Chemicals och bildade dotterbolaget Cambrex Karlskoga 
AB. Idag har Cambrex ca 1000 anställda i koncernen varav ca 400 i Karlskoga. 
Huvudkontoret finns i New Jersey, men har verksamheter i USA, Sverige (Karlskoga), 
Estland, Italien och Indien. 
Cambrex arbetar inom processindustrin där ånga utgör ett viktigt processmedium. Ångan som 
används behöver ha olika tryck och därför reduceras den i vissa fall för att passa respektive 
fabrik. Efter reducering av 25 bars ånga från 25 till 10 bar blir den reducerade ångan 
överhettad. Idag finns en ångkylning efter reduceringen som inte är tillförlitlig. Cambrex 
Karlskoga AB avser därför att installera en ny ångkylning i byggnaden G4. I samband med 
ombyggnationen skall en del av ångledningarna dras om. För att se om allt är rätt projekterat 
och konstruerat behöver spänningsanalyser för rören och underlag upphängningspunkter tas 
fram. Cambrex Karlskoga AB köper in tjänsten/kompetensen för att utföra dessa 
ombyggnationer och det är här bl.a. Sweco Industry kommer in i bilden.  
Sweco Industry är ett dotterbolag inom Sweco koncernen. Sweco levererar kvalificerade 
tekniska konsulttjänster inom 
teknik, miljö och arkitektur. 
De erbjuder allt från 
förstudier till projektering och 
projektledning. Sweco 
koncernen finns på ca 100 
orter i Europa varav 50st i 
Sverige, samt ett 10-tal ställen 
i världen. Idag har de ca 
14500 anställda i världen 
varav 5300 i Sverige.  

Figur 1. Informationsbilder 
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1.2 Problemformulering 
Ångledningar utsätts för höga temperaturer, vilket ställer höga krav på material och 
konstruktion map. värmeutvidgning, inspänningar samt egenvikt. Spänningarna i rörsystemet 
får inte bli för höga pga. egen värmeutvidgning och i kombination med upphängningen. 
Konstruktionen av rör samt upphängningen ska följa de normer och krav som finns.  
1.3 Syfte 
Få förståelse för hur värmeutvidgning påverkar en konstruktion och vilken hänsyn som måste 
tas vid en sådan konstruktion. 
1.4 Mål 
Målet med examensarbete var att genomföra en spänningsanalys och utvärdera om utförandet 
enligt förprojekteringen var möjligt. Sedan utifrån analysen ta fram underlag för 
upphängningspunkter. Sekundärt även ta fram förslag på sekundärstöd för glidstöd hängda på 
vägg.  
1.5 Avgränsning 
Avgränsningen i projektet är att fokusera på de nya stora ångledningarna som projekterats 
samt sekundärstöden till glidstöd hängda på vägg.  
1.6 Metod 
Projektet har delats in i dessa faser som i sin tur har delats in i olika aktiviteter (Se bilaga 1 för 
WBS). 

- Fas 1. Projektplanering och tidplan för att enkelt kunna följa upp arbetet.  
- Fas 2. Förstudie, hur ser det ut idag? Informationssökning/sätta sig in i gällande 

normer. - Fas 3. Spänningsanalyser av rörsystemet inkl. bestämning av upphängningspunkter 
- Fas 4. Konstruktion av sekundärstöd för glidstöd. 
- Fas 5. Rapportskrivning  
- Fas 6. Redovisning.  
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2. Metod & Teori  
Metodvalen presenteras i detta kapitel och utfallet kommer att presenteras i kapitel 3 samt 
analyseras och diskuteras under kapitel 4. 
2.1. Projektplanering 
Examensarbetet inleddes med att en projektplan upprättades enligt handbok för mindre 
projekt [1].  
I projektplanen beskrevs bl.a. projektets bakgrund, problemformulering, syfte, mål och 
avgränsning. Under projektplaneringen specificerades även organisationen, en tidplan, 
aktivitetsplan samt en WBS (Work Breakdown Structure). 
WBS:en skapades för att bryta ner och identifiera ingående aktiviteter i projektet. Utifrån de 
identifierade aktiviteterna skapades ett gantt-schema i Microsoft Project för att tidsätta varje 
aktivitet för att kunna planera samt följa upp arbetet på ett enklare sätt. Därefter skapades en 
aktivitetsplan för att tydliggöra vissa milstolpar för projektet. [1] 
Utöver detta gjordes också en riskanalys för att identifiera de risker som kan försena projektet.  
Riskanalysen gjordes genom att identifiera risker och sedan betygsätta [1-5] sannolikheten att 
det inträffar samt vilken konsekvens det skulle ha. Detta multiplicerades sedan till ett risktal. 
Varje risk tilldelades en åtgärd för att antingen förhindra uppkomst eller minimera skedd 
skada. [1] 
2.2 Förstudie 
Förstudien inleddes med ett uppstartsmöte med handledaren för att gå igenom det 
förprojekterade materialet mer grundligt, för att få en tydligare bild av projektets omfattning. 
Det förprojekterade materialet bestod av CAD-filer, informationsritningar, ritningar och 
processcheman.  
Efter att utgångsmaterialet gåtts igenom gjordes en kontroll av vilka lagar, normer och 
standarder som gäller för tryckbärande anordningar. När gällande lagar, normer och 
standarder urskilts undersöktes vilka delar som berörde spänningsanalysen samt 
konstruktionen av stöd. De gällande standarderna kan ses likt en kravspecifikation. 
För att förstå bakgrunden och ursprunget av gällande beräkningar som skulle användas 
gjordes en jämförelse enligt teorin i grundläggande hållfasthetslära.  
2.2.1 EU-direktiv, lagar och standarder 
När en produkt är CE-märkt innebär det att tillverkaren intygar att produkten uppfyller de EU-
direktiv gällande hälso-, miljö och/eller säkerhetskrav. [2] I ett EU-direktiv specificeras vilka 
mål som måste uppnås av medlemsländerna, men det är upp till varje land att tolka och avgöra 
exakt hur målet ska uppnås inom en bestämd tid. [3,4] 
Normalt sett gäller EU:s direktiv PED, Pressure Equipment Directive, med vissa undantag. 
Dessa undantag är bl.a.; som citerats ur Tillverkning och användning av 
trycksatta/tryckbärande anordningar och aggregat – Dekra Industrial:  
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” 
 Rörledningar enligt AFS 2005:2 (transportörledningar) 
 Tryckkärl som tillverkas enligt direktivet om enkla tryckkärl, AFS 1994:53 

(exempelvis mindre tryckluftsbehållare) 
 Anordningar speciellt avsedda för militära ändamål 
 Anordningar som är avsedda för kärnteknisk användning och vars brister kan orsaka 

radioaktiva utsläpp. 
 Anordning som faller under ADR, RID, IMDG eller ICAO 
 Anordningar som klassas i kategori I eller 8§ enligt PED, och omfattas av något av 

följande direktiv: tekniska produkter 
” 

Det som skiljer PED mot exempelvis AFS 2005:2 är dokumentationskraven, där PED kräver 
CE-märkning. CE-märkningen kontrolleras av ett SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll) ackrediterat organ, dvs. ett oberoende tredjeparts kontrollorgan. 
I övrigt följer både PED och AFS 2005:2 samma tekniska konstruktions krav som föreskrivs i 
AFS 1999:4. [5] 
2.2.2 AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 
I arbetsmiljölagen, AML, finns de regler och skyldigheter som både arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga måste följa för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt uppnå en 
god arbetsmiljö. Dessa lagar beslutas främst av riksdagen, men regeringen kan besluta om 
kompletterande regler bl.a. arbetsmiljöförordningen. [6, 7] 
Arbetsmiljöförordningen ger arbetsmiljöverket rätten att ge ut föreskrifter. Dessa föreskrifter 
specificerar mer på detaljnivå de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, består av en mängd olika föreskrifter för ett 
brett spektrum av områden. [6, 7, 8] 
AFS 1999:4 (inkl. revisioner) är en föreskrift om tryckbärande anordningar och allmänna råd 
om tillämpning av föreskrifterna. Denna AFS beskriver inte i detalj hur tillverkaren ska gå 
tillväga utan då behövs en standard.  
2.2.3 Standarder 
En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standarder används för 
att skapa enhetliga och genomskinliga rutiner att arbeta efter. Det är frivilliga verktyg som ger 
stöd för att kunna följa lagstiftningen. [9, 10] 
Världen förändras ständigt och handeln sker mer och mer mellan gränserna (både globalt och 
inom EU). Detta gör att man behöver ett gemensamt ”språk” för att undvika missförstånd och 
det är här standarder kommer till stor nytta. Det finns olika nivåer på standarder så som SIS 
(Svensk standard), CEN (Europa), ASME (The American Society Of Mechanical Engineers) 
eller ISO (globalt). Standarder skapas genom sammanträden mellan olika intressenter och 
experter som kommer överens om vad standarder ska innehålla. Standarder kan omfatta både 
produkters funktionskrav och dess provning eller tjänster. [9, 10] 
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Det SIS har gjort är en sammanställning på hur konstruktion och beräkning ska utföras på rör 
och stöd för att klara de krav som AFS 1999:4 ställer. Denna standard heter SS-EN 13480. 
Standard Solutions Group, SSG, är ett företag som tar fram standarder och anvisningar för 
konstruktion av bl.a. industrianläggningar. Dessa standarder är baserade på och uppfyller 
kraven i SIS-standarderna bl.a. standarder för primärstöd. [11] 
2.2.4 Beräkningar från standarder 
För att stödja och förstå de ekvationer och regler som tas upp i AFS 1999:4 och standarden 
SS-EN 13480-3:2012 följer nedan en teori där basen är grundläggande hållfasthetslära. 
[12,13,14]  
Ett rörsystem kan utsättas för ett antal olika laster. Dessa laster delas oftast in i tre olika 
klasser; statiska laster, momentana laster och termiska laster.  
De statiska lasterna består främst av det inre trycket samt egenvikten (inkl. media, isolering, 
anslutningar och ventiler mm.) mellan flänsar/stöd.  
Summan av dessa spänningar beräknas enligt SS-EN 13480-3:2012 genom ekvation (1): 

1
0,75 (1)4

c o A f
n

p d i M fe Z        
där 
0,75= Reduktionsfaktor 
i = Spänningskoncentrationsfaktor. Beräknas enligt bilaga [H] i SS-EN 13480-3 (Dock skall 
spänningskoncentrationsfaktorerna inkl. reduktionsfaktor uppfylla kravet 0,75 ≥ 1,0. I de fall 
ett värde mindre än ett erhålls skall värdet 1,0 användas.) 

AM = Resulterande moment från statiska laster för den mest ogynnsamma kombinationen 
min( ; )f crf f f   

Det resulterande momentet bestäms enligt SS-EN 13480-3:2012 genom att antalet n samtidigt 
pålagda moment Mi (n=1, 2, 3,…, n) i med koordinaterna Mxi, Myi, samt Mzi i ett rätvinkligt 
koordinatsystem summeras (ekvation (2) och (3)): 

 
1

1

1

2

n
xi

x n
y yi

nz
zi

M
M

M M M
M

M

                   





   

 2 2 2 3x y zM M M M     
De verkande momenten för en böj eller ett T-stycke visas i figur (2): 
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Figur 2. Exempel på verkande moment på en rörböj och ett T-stycke Hämtad: SS-EN 13480-3 [13] 
Förklaring av momenten i figur (2): 
Mo = böjmoment utanför planet 
Mi = böjmoment i planet 
MT = vridmoment 
Momenten översätts sedan till gällande koordinatsystem. 
Beräkningstrycket pc får enligt SS-EN 13480-3:2012 inte vara lägre än för motsvarande 
drifttryck po. Detta är definierat i det förprojekterade underlaget.  
Beräkningsspänningen för stål bestäms genom att beräkna den nominella 
beräkningsspänningen f (ekvation (4)) samt beräkningsspänningen i krypområdet fcr  
(ekvation (5)) som är hämtad ur SS-EN 13480-3:2012: 

 0,2eR ; 41,5 1,5 2,4
p tHt mR Rf eller       

Observera att materialegenskaperna för rumstemperatur används i ekvation (4). 

 5RTtcr
cr

Sf SF   

Spänningar baserat på inre övertryck 
Det inre trycket skapar en jämn radiell last mot rörets väggar. Denna last är dimensionerande 
för vilken godstjocklek som behövs. Dock ger denna last även upphov till spänningar i 
axialled i väggarna. De axiella spänningarna varierar endast med trycket, rördiameter och 
godstjockleken. Det är dock svårt att ändra på detta då det är bestämt redan vid 
processlayouten. [15]  
Ekvation (1), spänning orsakad av statisk last, som kommer från SS-EN 13480-3:2012  har 
sin bas i grundläggande hållfasthetslära. Den första termen i ekvation (1) kommer från de 
axiella spänningarna som orsakas av det inre övertrycket. Detta härleds enligt figur (3), där 
tvärsnittet anses vara tunnväggigt, och ekvation (6) och (7). 
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Figur 3. Axiella spänningar orsakade av inre övertryck. Tvärsnittet anses vara tunnväggigt. 
Jämvikt görs från figur (3) (Se ekvation (6)): 

 2
1 0 64

oc övertryck n o
n

dp e de
          

Därefter löses σ1övetryck ut och ekvation (7) erhålls. 
 1 74

c oövertryck
n

p d
e    

Spänningar baserat på egenvikt och stödavstånd samt inspänningar. 
Eftersom det handlar om ett rörsystem betyder det att alla rören är sammankopplade, vilket 
ger upphov till ett motmoment vid snitt och friläggning. Det kan tolkas på två sätt; Fast 
inspänd i båda ändar eller fritt upplagd med pålagda moment (se figur (4)).  

 
Figur 4. Fast inspänd balk samt fritt upplagd balk 
Maximalt moment i balken uppstår visserligen enligt teorin plan böjning med en fritt upplagd 
balk.1 Ett rör kan ses som en ihålig balk och därför kan balkteori användas. 
Allmänt för plan böjning av balkar gäller (ekvation (8)): 

 1 8y y
böjning

y b

M MN NzA I A W         
I detta fall antas normalkrafterna på röret vara noll och därför utvecklas ekvationen enligt 
ekvation (9): 

 1 9y y
böjning

y b

M MzI W      

Dessa spänningar kan i viss mån kontrolleras genom att placera stöd på strategiska punkter för 
att minska nedböjningen.  

                                                 
1 Samtal med Nils Hallbäck 2016-03-09. 



14 
 

Alltså om de resulterande spänningarna i ekvation (7) och ekvation (9) kombineras erhålls 
ekvation (10) vilket är grunden till ekvation (1) (spänning orsakad av statiska last, s.11). 

 1 1 1 104
yc oövertryck böjning

n b

Mp d
e W        

SIS har valt att räkna ut ett resulterande moment och sätta in det i formeln samt använder lite 
olika benämningar på parametrarna. Detta istället för att göra en beräkning för varje spänning 
i olika plan. (se figur (2) och ekvation (1), s.11). Utöver det har en förstoringsfaktor lagts till 
som säkerhetsmarginal.  
De momentana lasterna är yttre påverkan såsom vind, snölaster och jordbävningar mm. Det 
sistnämnda är inte speciellt aktuellt här i Sverige men bör beaktas. Vindlasten uppstår för det 
mesta horisontellt men också stundtals vertikalt, det är därför till viss del nödvändigt att 
förhindra rörelser i sidled och uppåt. Detta behöver oftast enbart tillämpas på rör som befinner 
sig utomhus. Nackdelen blir istället att fler fixeringspunkter behövs, vilket i sin tur kan göra 
att spänningarna som då uppstår är större än själva momentanlasten. [15] 
Snö och vindlaster är relativt enkla att ta hänsyn till. Dessa bidrar med en extra utbredd last. 
Därför används samma grund för primärspänningen som tidigare men med en extra term med 
spänning orsakat av moment skapat från de momentana lasterna (Se ekvation (11)).  

2
0,75 0,75 (11)4

c o A B f
n

p d i M i M k fe Z Z           
där 
MB = är det resulterande moment från den mest ogynnsamma kombinationen av momentana 
laster. Dessa moment beräknas mha. ekvationerna för resulterande moment (ekvation (2) och 
(3), s.11). 
k = Flexibilitetsfaktor bestäms enligt bilaga H i SS-EN 13480-3:2012. 
De termiska lasterna (s.k. expansionslast) uppstår när materialet utsätts för en 
temperaturförändring.  
Enligt SS-EN 13480-3:2012 ska spänningarna pga. expansion beräknas på två sätt beroende 
på om det ena villkoret uppfylls eller ej. 
Om villkoret enligt ekvation (12) uppfylls räcker denna beräkning: 

3 (12)C a
iM fZ     

där 
Mc = Det resulterande momentet pga. termisk expansion samt växlande laster. Dessa ska 
bestämmas från den största skillnaden mellan moment med användning av elasticitetsmodulen 
vid den aktuella temperaturen.  
fa beräknas enligt avsnitt 12.1.3.2 i SS-EN 13480-3:2012 (Se ekvation (13)): 

(1,25 0,25 ) (13)ha c h
c

Ef U f f E     
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Där 
U = reduktionsfaktor för spänningsomfånget. Tabelleras i SS-EN 13480-3:2012 
fc beräknas enligt ekvation (14) 
fh enligt ekvation (15) 

( ; ) (14)3
mc

Rf f  
Där f beräknas enligt ekvation (4) vid rumstemperatur, s.12. 

min( ; ; ) (15)h c CRf f f f  
Där f beräknas enligt ekvation (4) vid beräkningstemperatur, s.12. 
Om inte villkoret enligt ekvation (12) uppfylls skall villkoret enligt ekvation (16) uppfyllas:

2
4

0,75 (16)4
c o A C f a

n

p d iM iM f fe Z Z       

Spänningar baserat på värmeutvidgning. 
Vid termisk påverkan förändras materialegenskaperna på olika sätt. Det krävs därför en lite 
annorlunda metodik mot vanlig ”s.k. ”kall konstruktion” och hänsyn behöver tas till hur 
materialegenskaperna förändras med temperatur och tid. Det är främst tidsberoende 
materialegenskaper som elasticitetsmodulen, sträckgränsen, värmeledningstalet, 
längdutvidgningskoefficienten och risken för krypning som är av intresse. [16]  
När en materialegenskap blir tidsberoende innebär det att vid förhöjd temperatur förändras 
(ofta till det sämre) materialets egenskaper över tid. T.ex. citerat ur Konstruktiv utformning 
Del 2, [16]  ”Utsätts en provstav av ett material för en vilande belastning under en längre 
tid medan temperaturen hålles konstant och så hög att tidsberoende förändringar av 
egenskaperna inträffar, så kan ett brott inträffa efter lång tid även vid en mycket liten 
belastning. För en kort livslängd måste belastningen vara högre om brott skall inträffa.” 
Alltså kan detta tolkas som att desto högre temperaturen är desto mer reduceras materialets 
brottgräns samt sträckgräns och därmed har materialet sämre hållfasthetsegenskaper. Det är 
av intresse att konstruktionen inte får spänningar som överstiger dessa reducerade 
materialegenskaper.  
Elasticitetsmodulen är en annan materialegenskap som försämras med ökande temperatur. 
Alltså ökar den elastiska töjningen vid högre temperatur, eftersom elasticitetsmodulen 
definieras som förhållandet mellan spänning och töjning. [16] 
Krypning är tidsberoende men långsam deformation hos ett material som utsätts för 
belastning vid temperaturer över 40 % av materialets smälttemperatur. [17] 
Enligt standarden för sömlösa rör av stål för tryckändamål SS-EN 10216-2 ligger 
kryptemperaturen för P235GH (det material som används i detta system) på 400°C, vilket är 
en bit ifrån beräkningstemperatur.  
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Längdutvidgningskoefficienten α är en materialegenskap som ger upphov till expansion vid 
temperaturökning och kontraktion vid temperatursänkning. Enheten för α anges som 
förlängning per 1°C temperaturskillnad. Förhindras denna utvidgning uppstår spänningar σth 
som inte är försumbara (se ekvation (17)). [16] 

 17(1 )th
E t  
     

σth = Spänning som uppstått pga. temperaturökning [MPa] 
Hämtad ur Konstruktiv utformning Del 2. [16] 
Ett rakt rör som inte har några rörelserestriktioner kommer inte drabbas av någon 
spänningsökning. Men så fort några restriktioner införs i form av väggenomföringar, rörstöd 
och fästpunkter mm. växer spänningarna. Enligt exemplet i figur (5), där ett L-format 
rörsystem med fast inspända ändar utsätts för temperaturökning, kommer raksträckorna att 
förlängas och ge upphov till rörelse i rörsystemet. 

 
Figur 5. Rörsystem som utsätts för temperatur ökning som ger upphov till rörelse. 
Denna rörelse ger då upphov till moment i rörböjen och vid den fasta inspänningen (se figur 
(6)). I SS-EN 13480-3:2012 har författarna valt att ta hänsyn till denna typ av 
värmeutvidgning i form av momentet Mc i ekvation (12) och (16). Mc beräknas på samma sätt 
som tidigare (ekvation (2) och (3), s.11). 

 
Figur 6. Uppkomna moment pga. rörelsen från värmeutvidgningen. 
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Dessa spänningar kan ses som cykliska eftersom de varierar med temperaturen, t.ex. vid 
uppstart och nedstängning av processen. En cyklisk spänning kan ge upphov till haverier pga. 
utmattning. Det är därför viktigt att den maximala spänningen pga. expansionen inte 
överstiger utmattningsgränsen som begränsar systemets livslängd. Detta tar författarna till SS-
EN 13480-3:2012 hänsyn till genom att beräkna ett tillåtet spänningsomfång fa vid termisk 
last (se ekvation (13), s.14). 
En cykel innebär att systemet går från viloläge och rumstemp upp till fullt drifttryck och 
drifttemperatur och tillbaka till viloläge igen. I detta fall kan alltså en cykel anses vara 
närmare ett år. Ex. från uppstart efter semestern år n tills nedstängning inför semestern år 
n+1.  
Det går till viss mån kontrollera dessa spänningar genom att göra systemet mer flexibelt 
genom att [17]: 

 Införa böjar. 
 Införa expansionsslingor  
 Införa restriktioner för axiellrörelse. 
 Placera fixeringar på strategiska punkter för att styra åt vilket håll expansionen sker 

samt styra rotationen av röret i vissa riktningar. 
Beroende på rörsystemets omfattning kan dessa beräkningar bli komplexa och stora. I enlighet 
med SS-EN 13480-3:2012 är det godkänt att göra vissa antaganden och förenklingar, men då 
måste dessa framgå samt utvärdera sannolikheten för underskattning av ingående krafter. Det 
är även godkänt att använda sig av analytiska och grafiska metoder (beräkningsprogram) för 
att göra en tillräcklig analys.  
Provtryckning 
Utöver att systemet ska klara belastningarna under drift måste systemet provtryckas som en 
kontroll av tillverkningen. Detta görs vanligtvis med vatten med provtrycket Pt som är det 
minsta beräknade värdet enligt ekvation (18) och (19) enligt SS-EN 13480-3:2012.

1,25 (18)testt
fP PS f    

och 
1,43 (19)tP PS   

Stöd 
Enligt SS-EN 13480-3:2012 definieras stöd som en anordning som förbinder rörledningen 
med omgivningen. Stödets uppgift är att: 

 Bära upp rörledningens vikt inkl. ev. kringutrustning 
 Styra rörledningens rörelser 
 Styra och överföra statiska (samt ev. dynamiska laster) till omgivningen för att 

hindra/begränsa en eller flera av de sex frihetsgraderna.  
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Stöd brukar delas in i två delar, primär- och sekundärstöd (även kallat smide). Ett 
primärsmide är den del av stödet som på ett eller annat sätt omsluter eller sitter fast på 
rörledningen. Sekundärstödet är den del av stödet som överför krafterna från primärstödet till 
omgivningen2.  
Det finns ett antal olika typer av primärsmide, några av de vanligaste nämns nedan, vilket 
definieras i SS-EN 13480-3:2012 enligt: 

 Fixpunkt – Stel konstruktion som ska förhindra all typ av rörelse såsom rotation och 
förskjutning i den punkt konstruktionen kopplad. 

 Styrning – Konstruktion som tillåter rörelse i en bestämd riktning och förhindrar 
rörelser i en eller flera andra riktningar (se figur (7) för exempel). 

 
Figur 7. Exempel på glidstöd. Hämtad SSG7151 [18] 

 Glidstöd – Konstruktion som tillåter rörelser i form av rotation och förskjutning i 
horisontalled, men bär upp vertikala laster (se figur (8) för exempel). 

 
Figur 8. Exempel på glidstöd. Hämtad: SSG7151 [18] 

 Stelt stöd – Konstruktion som bär laster samt förhindrar rörelse i vertikal riktning  
  

                                                 
2 Förklarat på ett internt möte på Sweco Karlstad [2016-03-08] 
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 Fjäderstöd – Anordning som kan bära vertikala laster men tillåter vertikala 
förskjutningar (se figur (9) för exempel).  

 
Figur 9. Exempel fjäderupphängning. Hämtad: SSG7005 [19] 

I allmänhet gäller enligt SS-EN 13480-3:2012 att det är tillåtet att använda standardstöd som 
tidigare har kontrollerats och verifierats med beräkningar eller tester.  
Denna typ av standarder har tagits fram av, SSG, och används med fördel för att följa SS-EN 
13480. 
2.2.5 Funktionsbeskrivning datorstöd – CAEPIPE 
Analysmodulen i CAEPIPE grundas på FEM-teori (Finita Element Metoden), där rörsystemet 
anses bestå av raka samt svängda balkar. Precis som de flesta FEM-program används 
styvhetsmatrisen för varje element för att bygga upp den globala styvhetsmatrisen för hela 
systemet. Här ses ventiler som styva element. För att ta hänsyn till spänningskoncentrationer 
och flexibilitetsökningar i böjar (där ovalisering sker pga. böjmoment), T-rör, 
flänsanslutningar osv. har utvecklarna implementerat specifika formler samt faktorer från 
standarder såsom ASME B31.1, ASME B31.3, SS-EN 13480 etc. i CAEPIPE.3 
Modellen byggs upp av noder, där varje nod är en beräkningspunkt. Resultaten från analysen i 
CAEPIPE såsom förskjutningar, elementkrafter och moment, stödlaster etc. används sedan för 
att bekräfta att uppkomna spänningar i rören inte överstiger tillåtna spänningar som föreskrivs 
i standarderna samt tillåtna anslutningslaster som specificeras av tillverkaren eller standard för 
utrustningen. På samma sätt kan förskjutningen av noder och laster beräknade på rörsystemets 
stöd kontrolleras om de uppfyller sina respektive tillåtna gränser som föreskrivs i projektets 
specifikation. 4 

                                                 
3 Förklarat i mailkonversation med SST Systems, Inc. Företaget bakom CAEPIPE [2016-03-30] 
4 Förklarat i mailkonversation med SST Systems, Inc. Företaget bakom CAEPIPE [2016-03-30] 
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Arbetsgången när CAEPIPE används går till på följande sätt5: 
1. Välj den standard som gäller för systemet – I detta fall SS-EN 13480.  
2. Lägg in lastfall i form av beräkningstryck och beräkningstemperaturer inkl. media och 

ev. extern last. 
3. Specificera rörmaterialet 
4. Specificera rördimensionen/-erna, rörisolering och ev. ytterhölje 
5. Rita upp rörsystemet inkl. lite av det gamla systemet vid ombyggnation.  
6. Lägg in glidstöd på punkter inom avstånden specificerat i standarden. 

Fixpunkter och stöd för den gamla delen bör också finnas med. 
7. Kör en analys. 
8. Analysera resultatet i form av spänningar, nedböjning, värmeexpansion och stödlaster 

osv. 
9. Ändra positionen för glidstöd eller lägg in annan typ av stöd beroende på resultat. 
10. Kör en analys 
11. Repetera steg 8-10 tills acceptabelt resultat för spänningar, rörelse samt stödlaster 

uppnåtts. 
12. Skriv ut resultatrapport. 

 
2.2.6 FEM-teori 
FEM, Finita elementmetoden, bygger på att modellen delas upp i små element (trianglar i 2D 
och tetraeder i 3D). Dessa element beräknas numeriskt, i form av partiella 
differentialekvationer, med hjälp av datorkraft eftersom beroende på geometri, randvillkor 
och laster kan ekvationerna bli komplexa. [20] 
Dagens FEM-program använder sig oftast utav två olika metoder6: 

 Många enkla element med en låg polynomgrad. 
 Få men avancerade element med hög polynomgrad.  

Normalt sett är det mer fördelaktigt att använda många enkla element för att minska 
komplexiteten i beräkningarna och få ett bättre resultat. Nackdelen är dock att det krävs mer 
beräkningstid och datorkraft. [20] 
  

                                                 
5 Metodik utlärd och föreslagen av Anders Andersson på Sweco Industry i Karlstad. 
6 Hämtat från föreläsningsanteckningar i kursen Konstruktionsteknik I, MSGB38. 
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2.3 Spänningsanalys 
Spänningsanalysen delades upp i två delar, en datorstödd beräkningsdel och en manuell 
beräkning av utvalda punkter. 
Inför och under användningen av beräkningsprogrammet hämtades de olika behövda indata 
såsom drifttryck, drifttemperatur, beräkningstryck och beräkningstemperatur från 
projektbeskrivningen. Ett provtryckningsfall räknades även fram.  
De datorstödda beräkningarna gjordes i beräkningsprogrammet CAEPIPE, som är ett för 
området välkänt beräkningsprogram. Dessa beräkningar gjordes med hjälp av Swecos kontor i 
Karlstad, eftersom både licensen för programmet och kompetensen för användning fanns där. 
En enklare introduktion av programmet gjordes för att förstå dess funktioner för att sedan 
bygga upp modellen i programmet enligt förprojekteringen. Då det saknades isometri-
ritningar i det förprojekterade underlaget skissades enklare isometrier för hand utifrån CAD-
filerna för att kunna bygga upp modellen i beräkningsprogrammet. Allt eftersom modellen 
byggdes upp utprovades och bestämdes fixpunkter samt stödplaceringar där förutsättningarna 
i verkligheten undersökts under förstudien.  
När ett stort antal iterativa analyser genomförts (inkl. enklare modifieringar för att klara 
kraven) ritades gällande isometrier upp i AutoCAD. Innan isometrierna ritades upp gjordes en 
introduktion av AutoCAD. Isometrierna gicks igenom med handledaren samt rör-
/byggentreprenören som lämnade förbättringsförslag för att dels underlätta montering och 
tillverkning av stöd. De iterativa analyserna berodde främst på att placeringen av stöd oftast 
görs utifrån erfarenhet samt med riktlinjer från SSG standarder. En annan anledning var 
förbättringsförslagen från rör-/byggentreprenören.  
Valda punkter beräknades genom att använda de beräknade momenten från programmet. 
Dessa värden sattes in i gällande ekvationer i SS-EN 13480-3:2012 för att verifiera 
programmet.  
En analytisk beräkning gjordes också för att verifiera samt förstå hur programmet får fram 
stödlaster och moment i de olika noderna. Detta gjordes enbart på ett statiskt lastfall, eftersom 
det blir väldigt komplexa beräkningar när rören expanderar och därmed ger hävarmseffekter 
mellan rörstöden. Under detta moment frilades en sektion av rören och där vissa indata 
hämtades från programmet. Exempelvis i ytterändarna där gränserna sattes användes ett 
pålagt moment som ersättning för röret. Krafterna från ev. fjäderstöd hämtades också från 
programmet. 
2.4 Konstruktion av rörstöd 
Utifrån placeringarna av fixpunkter och stöd i spänningsanalysen erhölls verkande krafter i 
stödpunkter ur beräkningsprogrammet. För att uppfylla de krav som ställs i direktivet 
användes färdiga standarder för primärstöden.  
I detta fall undersöktes, beräknades och konstruerades enbart en typ av sekundärstöd för 
glidstöd fästa på vägg. Normalt använder Sweco Industry HEB-balk för utomhusbruk och 
VKR-balk inomhus (se figur (10)). 
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Figur 10. Exempelbild av HEB resp. VKR profil. 
Normalt använder sig Sweco Industry av ”god konstruktörs anda” med stöd från SSG 7000 
[21] och SS-EN 13480 vid konstruktion av sekundärstöd. I detta fall ansågs 50 % säkerhet för 
sträckgränsen och en maximal utböjning i balkens ytterände på 0,5 % i både vertikalriktning 
vara rimliga gränser. Anledningen till den låga tillåtna utböjningen är pga. att CAEPIPE antar 
att sekundärstöden är helt fix i en bestämd riktning exempelvis nedåt vid glidstöd, vilket är en 
sanning med modifikation.  
Eftersom detta begränsas till sekundärstöd utomhus används HEB-balk och denna levereras 
som standard i materialet S355J2. [22] 
Detta ger en maximal tillåten von Mises spänning enligt ekvation (18): 

e. .
R 355 236,7 MPa (18)1,5 1,5

Htill V M      

Längden på balken är given eftersom avståndet mellan rörcentrum och vägg är förutbestämt 
till ca 520 mm. Genom att lägga till 250mm extra ger det glidstödet marginal att röra sig samt 
att ett ev. avhasningsskydd får plats (se figur (11)). 

 
Figur 11. Exempel på glidstöd. B = 230mm. Avhasningsskydd enligt: SSG7155. Hämtad: SSG7151. [18] 
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Därför blir maximalt tillåten utböjning enligt ekvation (19): 
0,5770 3,85 (19)100till mm      

Eftersom väggarna består av lättbetong valdes genomgående skruv med mothåll. 
Skisser/idéer för två olika typer av stöd togs fram genom benchmarking av de gamla stöden 
och i dialog med entreprenören. Genom benchmarkingen hämtades det som var bra med de 
tidigare stöden och det som var mindre bra förbättrades. Eftersom detta var ett sekundärt 
önskemål användes enbart benchmarking och diskussion som konceptgenerering och 
konceptvalet gjordes genom diskussion. Den första typen av stöd som togs fram var en enkel 
rak balk medan den andra typen var en rak balk med stötta. 
Utifrån de värsta lastfallen som erhållits i CAEPIPE beräknades stöden i Autodesk Inventor. 
Detta för att minimera antalet behövda balktyper. Stöden solidmodellerades för att kunna få ut 
spänningskoncentrationer i svetsar mm. Funktionen med balkanalys ger enbart spänningen i 
själva balken, vilket i detta fall inte är av intresse. Sedan ritades enklare tillverkningsritningar 
i Autodesk Inventor.  
2.5 Sammanställning av underlag 
När spänningsanalysen och konstruktionen av rörstöden genomförts sammanställdes och 
levererades det efterfrågade underlaget till uppdragsgivaren för kontroll. Underlaget bestod av 
isometrier, för tillverkning och montering av rörsystemet, underlag för valda standardiserade 
primärstöd, ett förslag på tillverkningsritningar för sekundärstöden till glidstöden samt 
resultatet från spänningsanalysen.  
2.6 Rapportskrivning 
Rapportskrivning har gjorts allt eftersom projektet har fortskridit. Stor tyngd på 
rapportskrivningen lades under förstudien, inför delinlämningen samt parallellt med och efter 
konstruktion av sekundärstöden. 
2.7 Redovisning  
Redovisningen av examensarbetet skedde i form av en examensrapport samt en opponering.  
Inför opponeringen lämnades den bruksfärdiga rapporten in till opponentmotståndaren.  
Efter genomförd opponering justerades rapporten efter de förbättringsförslag som erhållits. 
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3. Resultat 
I nedanstående kapitel presenteras resultaten för arbetet.  
3.1 Projektplanering 
Den ursprungliga tidplanen samt WBS:en visas i bilaga (1). 
Kommentarer till tidplanen: 
Momenten inom spänningsanalysen kan komma att flyttas fram eller tillbaka lite eftersom 
datorstödet finns hos Sweco Karlstad. Därför får jag anpassa mig lite efter hur de kan. Det 
finns lite extra tid på förstudien som kan användas till detta ändamål.  
Jag har lagt lite extra tid på konstruktion samt möjlighet att ta tid av rapportskrivningen. Detta 
för att ha lite marginal då jag ska använda ett annat CAD-program än jag är van vid. 
Tabell 1. Identifiering, bedömning och åtgärdsförslag av de mest kritiska och eventuella risker för projektets 
framgång. Utförd enligt minimiriskmetoden, där sannolikhet och konsekvens bedöms på en skala ett till fem. 

# Risk S K R = (SxK) Åtgärd 
1 Tidsplanen håller inte 3 5 15 Buffert/Omplanering 
2 Dokumentation förloras 1 4 4 Säkerhetskopiera ofta 
3 Sjukdom 2 3 6 

Jobba över eller jobba 
hemifrån 

4 Sena ändringar i projektet 3 4 12 Jobba mer framtungt 
och/eller omplanering. 

5 Problem med datorstöd 1 5 5 Omplanering/felanmälan 
6 Otillåtna spänningar 

uppstår 3 5 15 
Stoppa! Ny 
problemformulering 

7 Förändrat underlag 2 4 8 
Anpassa efter nya 
förutsättningar 

Låg risk = 1-8 
Medelrisk = 9-15 
Hög risk = 16-25 
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3.2 Förstudie 
Genom att studera ritningar, dagens installation i fabriken, byggnadens förutsättningar 
gällande nyinstallationens tänkta dragning, tillsammans med handledaren, kunde en bättre 
förståelse för projektet fås. (Se figur (12)-(14)) 

 
Figur 12. Informations vy 

 
Figur 13. Informations vy 
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Figur 14. Informations vy 
Först antogs att en tredjeparts granskning behövdes, men vid en närmare kontroll visade det 
sig att rörsystemet klassas som en transportledning och omfattas inte av PED. Istället klassas 
ledningen enligt krav G i AFS2005:2. 7 (se figur (15) och (16)).  
Transportledning anses vara en ledning som transporterar media mellan två anläggningar 
(fabriker). Den tolkning som gjorts är att denna ombyggnation förser en annan fabrik med 
media, vilket då hamnar inom ramarna för transportledning.  

 
Figur 15. Klassning av rörledning. Hämtad: Tillverkning och användning av trycksatta/tryckbärande anordningar 
och aggregat – Dekra industrial 
 
Klassningen är enligt krav G. (PS*DN=3500 > 11,4*250=2875) (se figur (16)).  
                                                 
7 Tolkning gjord i samtal med handledare och per telefon med Dekra Industrial. [2016-04-28] 
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Figur 16 Diagram 7. Där rörledningen klassas enligt krav G. Hämtad: Tillverkning och användning av 
trycksatta/trykcbärande anordningar och aggregat – Dekra industrial 
Detta innebär att tillverkaren utför en intern konstruktions- och tillverkningskontroll, upprättar 
teknisk dokumentation samt att ingen CE-märkning eller konstruktionskontroll från tredje 
parts organ behövs. De tekniska konstruktionskraven i AFS 1999:4 och därmed standarden 
SS-EN13480 gäller dock fortfarande. [5] 
Resultatet av jämförelsen med teorin i grundläggande hållfasthetslära tas upp i kapitel 2.2.4 
3.3 Spänningsanalys 
De givna indata för systemet som erhölls i början av projektet presenteras i tabell (2) och (3). 
Tabell 2. Tekniska indata för systemet  Indata: Före ångkylning: Efter ångkylning: 

Drifttryck [Bar] 10 10 
Drifttemperatur [°C] max 300 max 200 
Beräkningstryck [Bar] 11,4 11,4 
Beräkningstemperatur [°C] 300 200 
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Tabell 3. Dimensioner, densitet samt materialval för de använda rördimensionerna. Rörtyper DN200 DN250 
Materialval P235GH P235GH 
Dimension [mm] 219,1x6,3 273,0x6,3 
Isolering (Mineralull)     
Tjocklek [mm] 180 180 
Densitet [kg/m3] 136,16 136,16 
Ytskikt (Aluminium)     
Tjocklek [mm] 1 1 
Densitet [kg/m3] 2700 2700 
Media (Ånga)     
Densitet [kg/m3] 50 50 

 
Materialdata som använts för P235GH presenteras i tabell (4) och hämtades från SS-EN 
10216-2:2013. [23] 
Tabell 4. Materialdata för P235GH. Hämtad från SS-EN 10216-2:2013. 

Indata: P235GH Enhet Rumstemperatur Beräkningstemperatur (300°C) Beräkningstemperatur (200°C) 
Rm [MPa] 360 - - 
ReH/Rp0,2  [MPa] 235 - - 
ReHt  [MPa] - 132 170 
SRTt  [MPa] - 128 128 
Ec [GPa] 212 - - 
Eh  [GPa] - 192 199 

 
De tillåtna spänningarna som beräknats mha. ekvation (4) och (5), s.12 i avsnitt 2.2.4, som 
presenteras i tabell (5). Säkerhetsfaktorn SFcr har valts till 1,25 i enlighet med avsnitt 5.3.2.1 i 
SS-EN 13480-3:2012. Utförliga beräkningar kan ses i bilaga (2). 
Tabell 5. Resultat för beräkningarna av tillåtna spänningar samt spänningsomfång. Resultat: Enhet Handberäkning CAEPIPE Skillnad [%] 

fc [MPa] 120 - - 
fh 200°C [MPa] 102,4 - - 
fa 200°C [MPa] 164,8 167,3 -1,52 
ff 200°C  [MPa] 113,3 113 0,26 
fh 300°C [MPa] 88 - - 
fa 300°C  [MPa] 155,7 155,5 0,13 
ff 300°C [MPa] 88 86,7 1,48 

 
De värden som inte gick att utläsa direkt i CAEPIPE kan antas vara relativt nära 
handberäkningarna eftersom fc och fh ingår i formeln för fa.   
Indata för beräkning av provtryckningsfallet visas i tabell (6) och resultatet av beräkningarna 
visas i tabell (7). Där det högsta värdet av pt blir minsta tillåtna tryck vid provtryckning av 
systemet. 
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Tabell 6. Indata för beräkning av provtryckningsfall. Indata: Enhet   
PS, Högsta tillåtna tryck [Bar] 11,4 
tc, beräkningstemperatur för provning [°C] 20 
ftest, Beräkningsspänning vid rumstemp [MPa] 156 
f, beräkningsspänning vid beräkningstemp 300°C [MPa] 88 

 
Tabell 7. Pt med det högsta värdet använda som indata i provtryckningsfallet.  Resultat: Enhet   

pt = 1,25*PS*(ftest/f) [Bar] 25,3 
pt = 1,43*PS [Bar] 16,3 

 
3.3.1 Datorstödd beräkning 
Det uppritade systemet i CAEPIPE visas som 3D-vyer och nodvyer i två olika perspektiv i 
figur (17) respektive figur (18). (Förstorade bilder av nod-vyerna visas i bilaga (3)) 

 

 
Figur 17. Översikt i 3D resp. nodvy över det uppritade systemet i CAEPIPE. 
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Figur 18. Översikt i 3D resp. nodvy av rörsystemet uppritat i CAEPIPE. 
Det är främst resultaten av spänningar, förskjutningar och stödlaster som har varit av vikt, 
vilka tas upp i nästkommande underkapitel. 
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3.3.1.1 Spänningar 
Resultatet av spänningsanalysen visas i figur (19) där de 25 största spänningarna för varje 
lastfall sorterats i fallande ordning. Det som är av störst intresse är den mittre kolumnen 
(Expansion (12.3.4-1)) eftersom det är denna spänning som ger upphov till störst spänning i 
rörsystemet. Den kolumnen beräknas enligt ekvation (12) och om detta villkor uppfylls räcker 
denna beräkning. Kolumn 3 (Expansion 12.3.4-2) behövs egentligen bara om villkoret enligt 
ekvation (12) inte uppfylls och finns där som en extra kontroll. I detta fall räckte det med att 
enbart ta hänsyn till den mittre kolumnen.  
Resultaten visar att störst spänning pga. expansionen uppstår i bl.a. nod 150, 220, 370, 390, 
400 och 470. Där den största spänningen har ca 38 % marginal mot tillåtet spänningsomfång. 

 
Figur 19. Resultat av spänningsanalysen där de 25 största spänningarna under både statisk last och under drift 
sorterat i fallande ordning. 
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Spänningarna kan även utläsas visuellt, antingen som en skala mellan min och max spänning 
eller som en skala med spänningsratio, likt de flesta FEM-baserade program. Det är främst 
spänningsratio som är av intresse. Spänningsration är förhållandet mellan uppkommen 
spänning och tillåten spänning, där mörkblå = 0 och röd = 1. I figur (20) visas uppkommen 
spänning pga. statisk last och i figur (21) visas uppkommen spänning pga. expansion. 

 
Figur 20. Spänning pga. statisk last. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1 

 
Figur 21. Spänning pga. expansion. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1 
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Nedan följer lite mer detaljerade figurer på de punkter där spänningarna är som störst (Se 
figur (22) till (30)). 

 
Figur 22. Översikt över nod 100 till nod 300. Där den högsta spänningen i denna vy finns i nod 220 och därefter i nod 
150. 

 
Figur 23. Spännings pga. statisk last. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 
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Figur 24. Spänning pga. expansion. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 
 
 

 
Figur 25. Översikt över nod 340 till nod 440. Där de största spänningarna i denna vy finns i 400, 390 och 370. 
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Figur 26. Spänning pga. statisk last. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 

 
Figur 27. Spänning pga. expansion. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 
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 Figur 28. Översikt över nod 440 till nod 540. Där de största spänningarna i denna vy finns i 470 och 460. 

 Figur 29. Spänning pga. statisk last. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 
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 Figur 30. Spänning pga. expansion. Systemet visas med skalan i spänningsratio. Mörkblå = 0. Röd = 1. 
3.3.1.2 Förskjutningar 
Det är inte enbart spänningarna i rören som är av intresse utan även hur systemet rör sig vid 
expansion. Vart gränsen för tillåten förskjutning går är en bedömnings sak eftersom det är 
omgivningen som sätter gränserna. 
I figur (31) tabelleras de maximala förskjutningarna i positivt och negativ riktning för hela 
systemet i respektive koordinatriktning. Där förskjutningarna visas i figur (32). 

 
Figur 31. Min och max förskjutning för hela systemet. 
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Figur 32. Bild över hur rörsystemet beter sig vi expansion. 
Som nämnt i teorin kommer stora spänningar uppstå i ett rör/balk vars värmeexpansion 
förhindras. Gemensamt för alla noder där fjäderupphängning använts är för att tillåta röret 
expandera vid drift men ändå ha ett stöd vid drift samt när enbart statisk last verkar. Det som 
då har uppnåtts är att inga otillåtna spänningar uppkommer i röret samt att de närliggande 
stöden inte överbelastas eller blir helt verkanslösa.  
Nedan följer ett antal mer specifika resultat över de punkter där förskjutningen är som störst. 
I figur (33) visas nod 180 till 360 samt nod 1250 till 1280 (bypass slinga). Där nod 1250 har 
systemets maximala förskjutning på 17,5 mm i z-riktning och nod 1280 har minsta 
förskjutning på -8,6 mm i x-riktning (se figur (31)). Ingen av dessa noder har några hinder i 
närheten vilket gör dessa förskjutningar acceptabla.  

 
Figur 33. Förskjutningen hos systemet mellan nod 180 och nod 360 (Vy i y-z-planet) 
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Däremot är nod 220 en kritisk punkt eftersom en betongvägg befinner sig precis ovanför (se 
figur (34)). Avståndet är 361mm från rörcentrum till underkant på väggen. Vilket innebär att 
när rörets radie (DN200) och isoleringstjockleken (180mm) räknats bort återstår ca 70mm, 
som då är tillgängligt utrymme för förskjutning i z-riktning. 

 
Figur 34. Avståndet mellan rörcentrum till underkant vägg. 
Förskjutningen i z-riktning för nod 220 är ca 17mm (se figur (35)), vilket då är acceptabelt. I 
nod 220 används en fjäderupphängning för att ge stöd för systemet även under drift. Ett 
vanligt glidstöd tar enbart last i negativ z-riktning och hade då således blivit verkanslös. 

 
Figur 35. Förskjutning i respektive riktning för noderna i figur 28.  
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I figur (36) och (37) ses hur röret expanderar mellan nod 340 och nod 420, där nod 400 har 
systemets maximala förskjutning i x-led. För att tillåta rörets expansion i z-riktning, men även 
i x- och y-riktning används fjäderupphängningar i nod 360 och 410. Detta för att inte skapa 
för stor spänning i röret sant fördela lasten mer jämt på de intill liggande glidstöden. 

 
Figur 36. Förskjutningen hos systemet mellan nod 340 och nod 420. (Isometrisk vy). 

 
Figur 37. Förskjutningen hos systemet mellan nod 360 och nod 410. (Vy i x-y-planet). 
Förskjutningarna i figur (36) och (37) visas i figur (38).  
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Figur 38. Förskjutning i respektive riktning för noderna i figur 34 och 35. 
I exempelvis nod 400 (A och B) förskjuts röret 40mm i x-led, 18mm i y-led samt -8mm i z-
led (enligt koordinatsystemet i figurerna (36) och (37)). Förskjutningen i denna del av 
systemet anses som godkänd eftersom ledningen går ute på ett tak och har inga större hinder.   
Den maximala förskjutningen i negativ riktning (-19,2mm) för systemet sker i nod 680 (se 
figur (39)). Den förskjutningen är också acceptabel eftersom avståndet till väggen är mycket 
större (ca 900mm)  

 
Figur 39. Förskjutningen hos systemet mellan nod 490 och nod 810. Nod 680 inringad. (Vy i y-z-planet). 
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Eftersom systemet har en fixpunkt i nod 490 expanderar det vertikala röret i ca 10mm (nod 
580) positiv z-riktning (se figur (40)). Detta gör att det behövs ett fjäderstöd vardera i nod 590 
och 640 för att ta upp denna rörelse. Ett vanligt glidstöd i de noderna hade blivit verkanslösa.   

 
Figur 40. Förskjutning i respektive riktning för noderna i figur 37. 
3.3.1.3 Stödlaster 
Förutom spänningarna i röret och systemets förskjutningar är också de uppkomna stödlasterna 
av intresse. De standardiserade primärstöden har specificerade maxlaster både för rumstemp 
och vid olika driftstemperaturer där den tillåtna vertikala kraften Fv är dimensionerande (se 
tabell (8)). [18] Den tillåtna axiella kraften Fa behöver man enbart ta hänsyn till om stödet 
används som en fix. [18]  
Tabell 8. Tillåtna maxlaster för glidstöd och styrningar. Data hämtade från SSG7151 [18].   Tillåten maxlast [kN] DN200 DN250 
Fv (20°C) 10 11,5 
Fv (200°C), 0,69xFv 6,9 7,9 
Fv (300°C), 0,59xFv 5,9 6,8 

 
Där Fv är vertikal last (se figur (41)) och även last i sidled för styrningar (se figur (42)). 
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Figur 41. Exempel på glidstöd. Hämtad: SSG7151 [18]. 

 
Figur 42. Exempel på styrningar. Hämtad: SSG7151 [18]. 
Detta gör att de beräknade stödlasterna inte får vara större än de specificerade maxlasterna (se 
tabell (9), där nod 840 och framåt beräknats med 200°C). 
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Tabell 9. Stödlaster för de olika noderna. Nod 840 och framåt har beräknats med temperatur 200°C. 

Nod Stödtyp Last Fv (N) (Kall) Friktionskraft Fa (N) (Kall) Last Fv (N) (Op) Friktionskraft Fa (N) (Op) X-led Y-led Z-led Rörstorlek 
310 Glidstöd -8252 429 -1134 340     1 DN200 
360 Styrning (Fjäder) 0 0 2436 731 1     DN200 
380 Glidstöd -4309 775 -4644 1393     1 DN200 
420 Styrning -1724 195 -5040 1512     1 DN200 
420 Styrning 0 0 2914 874   1   DN200 
440 Glidstöd (avhasningsskydd) -1899 107 362 108     1 DN200 
440 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 0 0   1   DN200 
570 Styrning 0 0 -5535 1660   1   DN200 
720 Glidstöd (avhasningsskydd) -4931 537 -4493 1348     1 DN250 

730 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 0 0     1 DN250 
740 Glidstöd -6640 85 0 0     1 DN250 
840 Glidstöd (avhasningsskydd) -3196 320 0 0     1 DN250 
840 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 -955 286 1     DN250 
860 Glidstöd -3219 744 -4968 821     1 DN250 
890 Glidstöd -4745 717 -3108 932     1 DN250 
910 Glidstöd (avhasningsskydd) -1073 322 -1154 346     1 DN250 
910 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 0 0   1   DN250 

 
Resultatet anses även här vara godkänt då uppkomna laster Fv inte i något fall överstiger 
tillåten max last för någon av stödstorlekarna. 
Vid val av fjäderstöd krävdes vissa indata så som antal fjädrar samt tillåten last variation. I 
detta fall valdes två fjädrar (en på var sida om rörledningen, se figur (43)) och en tillåten 
lastvariation på 25%8.   

                                                 
8 Enl. ök med Anders Andersson Sweco Industry Karlstad. 
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Figur 43. Vald typ av fjäderupphängning hos alla horisontella ledningar. Hämtad: SSG7005 [19]. 
Programmet kan sedan själv räkna ut vilken fjäderkonstant som krävs (se figur (44)). I detta 
fall är fjädern den dimensionerande faktorn då balk (max 30kN) samt dragstänger (max 20kN) 
har en mycket högre tillåten max last.  

 
Figur 44. Beräknad fjädertyp. 
I nod 360 har standardfjädrar använts där de förspänns till 2,5kN för att hålla upp 
rörledningen lite extra. Detta eftersom lastvariationen annars översteg tillåtna 25 %.  
I övrigt anses de beräknade fjädrarna som godkända eftersom CAEPIPE själv räknar ut vilken 
standard fjäder som behövs.  
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3.3.2 Manuell beräkning 
De valda punkterna 360 och 370B för manuell beräkning visas i figur (45). 

 
Figur 45. Översikt över valda punkter för manuell beräkning. 
De givna momenten från programmet som användes vid den manuella beräkningen visas i 
tabell (10). 
Tabell 10. Givna moment hämtat från beräkningsprogrammet. Moment nod 360: Statiskt MA: Expansion MC: 
Mx=Mi [Nm] 473 2762 
My=MT [Nm] 117 -2460 
Mz=MO [Nm] 360 -3483 
MR [Nm] 606 5080 
Moment nod 370B: Statiskt MA: Expansion MC: 
Mx=Mi [Nm] 11 5762 
My=MT [Nm] 15 -820 
Mz=MO [Nm] 329 -2983 
MR [Nm] 330 6540 

 
När momenten i tabell (10) använts i ekvation (1), (3), (12) och (16), s.11 samt s.14-15 i 
avsnitt 2.2.4, erhölls följande resultat (se tabell (11)). För utförlig beräkning se bilaga (5). 
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Tabell 11. Resultat av manuell beräkning samt jämförelse. Spänning nod 360: Manuellt: CAEPIPE: Skillnad [%]: 
σ1 [MPa] 12,7 13,1 3,05 
σ3 [MPa] 23,3 23,9 2,51 
σ4 [MPa] 36 37 2,70 
Spänning nod 370B: Manuellt: CAEPIPE: Skillnad [%]: 
σ1 [MPa] 13,3 13,3 0,00 
σ3 [MPa] 88,3 85,2 -3,64 
σ4 [MPa] 101,5 98,5 -3,05 

 
Det valda avsnittet för en mer analytisk kontroll var samma som vid den manuella 
beräkningen (se figur (45)). 
Friläggningen avgränsades i nod 310, 340 och 380. Eftersom systemet är sammankopplat 
ersattes rören med ett pålagt moment (MA, MB, MC) samt även en kraft FZ1. Kraften FZ2 är 
fjäderkrafterna från stödet (se figur (46) samt tabell (12)).  

 
Figur 46. Översikt över snitten samt moment och krafter som ersättning för rören.  
Tabell 12. Indata hämtade från beräkningsprogrammet Indata:   
FZ1 [N] 2543 
FZ2 [N] 5000 
MA [Nm] 1001 
MB [Nm] 560 
MC [Nm] 3143 

 
Utifrån friläggningen och massan på de olika komponenterna beräknades och erhölls 
stödlasterna i Z-led i nod 310 och 380 som sedan jämfördes med CAEPIPE (se tabell 13). 
Utförliga beräkningar kan ses i bilaga (6). 
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Tabell 13. Resultatet av friläggningen, samt jämförelse med beräkningsprogrammet. Resultat: Manuell beräkning: CAEPIPE: Skillnad [%]: 
Fz nod 310 [N] 4502 4346 -3,6 
Fz nod 380 [N] 1764 1537 -14,8 

 
Det som skall kommas ihåg är att de beräknade lasterna är bidraget från denna frilagda del. 
De totala stödlasterna i nod 310 och 380 består även av bidrag från rören på ”andra sidan” 
friläggningen. Utöver det uppkommer även krafter i X- och Y-led. 
Ett försök gjordes för att räkna ut moment kring x-axeln i noderna 360 och 370B gjordes (se 
figur (47)). 

 
Figur 47. Nod 360 och 370B 
Resultatet och jämförelse från dessa beräkningar visas i tabell (14), där index X1 samt X2 
beror på snittet som gjorts och vilket del som påverkar. Utförlig beräkning kan ses i bilaga 
(6).  
Tabell 14. Resultatet av beräkning av moment samt en jämförelse med beräkningsprogrammet.  Resultat: Manuell: CAEPIPE: Skillnad [%]: 
MX1 nod 360 [Nm] 433 473 8,5 
MX2 nod 360 [Nm] -374 -473 20,9 
MX1 nod 370B [Nm] -1172 11 10754,5 
MX2 nod 370B [Nm] -648 -11 -5790,9 

 
Enligt tabell (14) avviker resultatet mellan manuell och CAEPIPE beräkning i nod 370B 
väldigt mycket. Trots flertalet kontrollräkningar och att samma metodik som vid beräkning i 
nod 360 användes avviker resultatet. Kan tänkas bero på felaktiga indata eller något som 
missats vid kontrollräkningen. Men eftersom de andra manuellt beräknade lasterna och 
momenten ligger inom rimliga spann kan det ändå antas som en rimlig metodik. 
På samma sätt beräknas moment kring Z- och Y-axeln som sedan används för att beräkna 
spänningarna.  
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3.4 Konstruktion av rörstöd 
Arbetet med att konstruera rörstöd begränsades till enbart sekundärstöden för glidstöden på 
vägg. Främst då stöden på utsidan vägg (nod 440, 840 och 860) där HEB-balk kommer att 
användas (se figur (48)), men även till viss del de på insidan vid ångkylaren (se figur (49)). 

 
Figur 48. Noderna 440, 840 samt 860. 
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Figur 49. Noderna 720, 730 samt 740. 
I CAEPIPE kan som sagt stödlaster erhållas för både när rörsystemet är kallt, dvs. enbart 
statisk last, och vid användning, dvs. termisk och statisk last. Detta ger en bra uppskattning av 
maxlasterna olika riktningar på stödet.  
Indata på dessa punkter visas i tabell (15) där de gulmarkerade värdena blir dimensionerande. 
Tabell 15. Lasterna från glidstöden. De gulmarkerade värdena är dimensionerande. 

Nod Stödtyp Last Fv (N) (Kall) Friktionskraft Fa (N) (Kall) Last Fv (N) (Op) Friktionskraft Fa (N) (Op) X-led Y-led Z-led 
440 Glidstöd (avhasningsskydd) -1899 107 362 108     1 
440 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 0 0   1   
720 Glidstöd (avhasningsskydd) -4931 537 -4493 1348     1 
730 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 0 0     1 
740 Glidstöd -6640 85 0 0     1 
840 Glidstöd (avhasningsskydd) -3196 320 0 0     1 
840 Glidstöd (avhasningsskydd) 0 0 -955 286 1     
860 Glidstöd -3219 744 -4968 821     1 

 
Dessa avrundades till -7000N resp. 1500N och användes som indata i FEM-analysen. 
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Skissandet och idéer på sekundärstöden resulterade i ett antal koncept enligt nedan: 
Koncept A baserades på den modell som fanns i byggnationen idag, där en rak balk svetsats 
mot en stående balk (se figur (50)). Däremot kunde det noteras att de använda fästskruvarna 
hade böjt sig troligen pga. hög belastning och därmed förskjutits nedåt. Detta gjorde att 
konceptet valdes bort i dialog med entreprenören. 

 
Figur 50. Koncept A. En rak HEB-balk svetsad mot en UPE-balk som skruvas i väggen. 
Utifrån koncept A växte koncept B fram där den stående balken ersattes med en svetsplatta 
för att fördela ut skruvkrafterna mellan fyra skruvar istället för två (se figur (51)). 

 
Figur 51. Koncept B. En HEB-balk svetsad mot en tjock plåt som sedan skruvas i väggen. 
Koncept C är en vidareutveckling av koncept A, men pga. samma anledning som tidigare 
valdes denna bort (se figur (52)). 

 
Figur 52. Koncept C. En rak HEB-balk med stötta svetsad mot en UPE-balk som skruvas i väggen 
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Koncept D har samma utformning som koncept C fast med tjocka plåtar som infästning i 
väggen istället (se figur (53)).  

 
Figur 53. Koncept D. En rak HEB-balk med stötta svetsad mot en UPE-balk som har tjocka plåtar svetsade som 
skruvas i väggen. 
Koncept E är en vidare utveckling på koncept B där en stötta med egen plåt lagts till (se figur 
(54)) 

 
Figur 54. Koncept E. En rak HEB-balk med stötta svetsad mot varsin tjock plåt som skruvas i väggen. 
Koncept B, D och E beräknades med FEM med indata från CAEPIPE och resultaten 
presenteras i tabell (16). Materialdimensionerna som användes var HEB 100, UPE 100 samt 
300x300mm stor 12mm tjock varmvalsad plåt. 
Tabell 16. Resultatet från FEM-beräkningarna i Autodesk Inventor. 
Koncept Max von Mises Spänning [Mpa] Max utböjning [mm] Tillåten von Mises Spänning [Mpa] Tillåten utböjning [mm] Marginal spänning [%] Marginal utböjning [%] 
B 290,7 2,63 236,7 3,85 -22,8 31,7 
D 156,6 0,45 236,7 3,85 33,8 88,3 
E 92,5 0,3 236,7 3,85 60,9 92,2 

 
Det fungerar alltså att använda både koncept D och E om materialkvaliteten S355J2 används. 
Koncept E kan med fördel används pga. de färre ingående delarna.  
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Det visuella resultatet av FEM-beräkningarna på koncept B och ritningarna visas i figur (55) 
och (56). Där uppstår maximal von Mises spänning i svetsen mellan plattan och I-balken i 
innerradien på hålet. 

 
Figur 55. Koncept B. Maximal von Mises Spänning.  

 
Figur 56. Koncept B. Max utböjning i vertikal riktning. 
Det visuella resultatet av FEM-beräkningarna på koncept D och ritningarna visas i figur (57), 
(58) och (59). Där uppstår maximal von Mises spänning i innerradien på hålet, samt vissa 
spänningsökningar i svetsarna kring UPE-balken och i området kring där den raka balken och 
stöttan möts. 



54 
 

 
Figur 57. Koncept D. Maximal von Mises Spänning med några punkter spänningsökningar. 

 
Figur 58. Koncept D. Några punkter med spänningsökningar. 
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Figur 59. Koncept D. Max utböjning i vertikal riktning. 
Det visuella resultatet av FEM-beräkningarna på koncept E och ritningarna visas i figur (60), 
(61) och (62). Där uppstår maximal von Mises spänning i innerradien på hålet, samt vissa 
spänningsökningar i svetsarna kring UPE-balken och i området kring där den raka balken och 
stöttan möts. 
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Figur 60. Koncept E. Maximal von Mises Spänning med några punkter där spänningen ökar. 

 
Figur 61. Koncept E. Några punkter med spänningsökning.  
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Figur 62. Koncept E. Max utböjning i vertikal riktning. 
De enklare tillverkningsritningar som togs fram till entreprenören kan ses i bilaga (7). 
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3.5 Sammanställning av underlag 
Underlaget som sammanställdes för detta arbete var isometrierna, beräkningsfilen, 
resultatrapport för beräkningen samt ett förslag på ett lämpligt sekundärstöd. Exempel på en 
av isometri-ritningarna som levererades visas nedan i figur (63). 

 
Figur 63. En av de fyra isometrierna. 
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4. Utvärdering 
Precis som enligt teorin är spänningen som störst där expansionen på ett eller annat sätt 
förhindras, till exempel i böjen nod 400. Hade ett glidstöd istället för fjäderstödet använts i 
nod 410 hade det lett till ytterligen 8mm förhindrad expansion nedåt (z-led). Det i sin tur 
skulle ha lett till otillåtna spänningar i nod 400 eller otillåtna laster på glidstödet. 
Metoden har varit att lägga upp glidstöd på valda placeringar för att se vilka stöd som blivit 
verkanslösa och utifrån det ersätta med fjäderstöd på samma placering eller i närheten. 
Normalt är önskemålet att i största möjliga mån använda glidstöd eftersom de är billigare och 
enklare varav man börjar med att undersöka vilka stöd som blir verkanslösa. 
Det som gör analysen ytterligare komplicerad är att kombinationen mellan spänning, 
förskjutning och stödlaster måste bli rätt och ha marginal mot tillåtna värden. 
Vid den manuella beräkningen av momentet i nod 370B blir resultatet väldigt mycket 
annorlunda mot CAEPIPE resultatet. Däremot i nod 360 blir resultatet närliggande, trots att 
samma metodik använts. Därför finns anledning att tro att något felaktigt finns i indata eller 
vid den manuella beräkningen, trots flertalet kontroller. Men eftersom de andra manuellt 
beräknade lasterna och momenten ligger inom rimliga spann kan det ändå antas som en rimlig 
metodik. Det kan i alla fall konstateras att beräkningsprogrammet underlättar avsevärt för 
ingenjören vid konstruktion i denna typ industri. Minsta lilla ändring i en manuell beräkning 
resulterar i att en massa tid gått till spillo och dessutom behöver göras igen.  
I beräkningsprogrammet blir skadan inte riktigt lika påtaglig, eftersom det går så mycket 
fortare att utföra beräkningarna. Detta fick jag erfara efter de sena ändringar som uppstod. 
Resultatet av FEM-beräkningarna av sekundärstöden var ungefär som förväntat utifrån de 
kunskaper inom hållfasthetslära som erhållits under utbildningen, eftersom 
spänningskoncentrationerna uppstod i det hörn av balken som utsattes för störst dragande 
belastning.  
Själva basen i examensarbetet har varit den datorstödda beräkningen. Idag används datorstöd i 
väldigt stor utsträckning för att underlätta ingenjörens arbete vid komplicerade beräkningar 
och lastfall. Eftersom denna typ av analyser är väldigt komplexa tycker jag det kändes tryggt 
att använda ett för området välkänt beräkningsprogram. Det är också av vikt att förstå 
bakgrunden till varför resultaten föll ut som de gjorde och om det är rimligt. Det gjordes 
genom en förstudie av både standarder, beräkningar och jämförelse mot grundläggande 
hållfasthetslära.  
Metoden att hämta inspiration från gamla sekundärsmiden och diskutera med byggaren har 
lite inspiration från produktframtagningsprocessen. Där använder man bl.a sig av 
benchmarking för att undersöka hur tidigare produkter/konkurrenter löst problemet. Där det 
sämre förbättrats och det bra tagits med till mina egna koncept. Det skulle kunna ha gått att 
göra en mer utförlig konceptgenerering och konceptutvärdering, men eftersom detta var ett 
sekundärt önskemål förenklades processen. Hållfasthetsanalysen på stöden gjordes sedan 
enbart med FEM-analyser eftersom de sena ändringarna gjorde att tidsbrist uppstod. Även här 
måste man tillämpa sin ingenjörskunskap och utvärdera om resultatet verkligen är rimligt.  
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Den ursprungliga tidplanen ”sprack” ganska tidigt eftersom allt underlag inte var så komplett 
som jag trodde. Det krävdes mer arbete före, under samt efter spänningsanalysen än planerat, 
bl.a. att rita isometrier. Detta gjordes i ett program som för mig var helt nytt, vilket hade en 
viss inlärningsperiod innan jag ens kunde börja rita. Jag hade lagt in en liten buffert för detta 
och det täckte precis upp förseningarna innan sena ändringar dök upp. 
Tanken var från början att jag skulle ha gjort fler manuella beräkningar både på rörsystemet 
och på sekundärstöden. Detta fick prioriteras bort pga. sena ändringar i projektet som gjorde 
att stödplaceringar förändrades. Det gjorde i sin tur att spänningsanalysen fick göras om och 
en del arbete blev ogjort. Eftersom spänningsanalysen är själva grunden för byggnationen drar 
det med sig mycket jobb i form av ändringar i isometrier, förändrade stödlaster osv. Varje sak 
kanske inte tar så lång tid att ändra, men uttrycket ”många bäckar små…” stämmer väldigt 
bra. WBS:en har dock inte förändrats speciellt mycket förutom kring beräkning laster där jag 
använde mig helt av datorberäknade indata och FEM-analys.  
De sena förändringarna hade delvis kunna förhindrats genom att ha en bättre och tightare 
dialog med entreprenören i ett väldigt tidigt skede. Ytterligare en viktig lärdom som lärarna 
understrukit flertalet gånger under utbildningen. Detta var dock svårt eftersom under 
projektets början var examensarbetet enbart teoretiskt eftersom man inte hade fått 
godkännande att börja bygga. Det var först efter godkännande, som kom väldigt sent under 
mitt examensarbete, som dialogen togs upp med entreprenören. I dialogen uppkom bl.a. 
förbättringsförslag som skulle underlätta byggnationen av anläggningen.  

5. Slutsatser 
Spänningsanalysen har genomförts med ett godkänt resultat av spänningar, förskjutningar och 
stödlaster. Alltså är utförandet enligt förprojekteringen möjlig. Stödplaceringarna och stödtyp 
bestämdes under spänningsanalysen eftersom det är en grundläggande faktor för att kunna 
genomföra spänningsanalysen. 
Utifrån resultatet från beräkningsprogrammet utvärderades tre typer av förslag till 
sekundärstöd för glidstöd hängda på vägg där två varianter kunde användas. 
Det sammanställda underlaget levererades och kommer att användas som grund vid 
installation av systemet. Därav finns det inga speciella punkter att förbättra. 
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6. Tackord 
Jag vill rikta ett stort tack till följande personer som har varit till hjälp under projektets gång 
och gjort det möjligt: 
Lars Jacobsson Handledare på Karlstads Universitet 
Nils Hallbäck Docent på Karlstads Universitet 
Allan Clomén Huvudhandledare på Sweco Industry AB 
Markku Satta  Stödhandledare på Sweco Industry AB 
Anders Andersson  Projekt/Beräkningsingenjör på Sweco Industry AB 
Göran Mejsjö Chef Teknisk Service Cambrex Karlskoga AB. 
Samt all personal jag varit i kontakt med på kontoret i Karlskoga och Karlstad. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tidplan & WBS till projektplan 



65 
 

 



66 
 

Bilaga 2: Beräkningar av tillåtna spänningar
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Bilaga 3: Förstorade nodvyer 
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Bilaga 4: Förstorade förskjutningsvyer
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Bilaga 5: Manuell beräkning spänningar 
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Bilaga 6: Manuell beräkning laster och moment 
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Bilaga 7: Ritningar 

 

 


