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Endast PUR 

cellplast 

Nytillverkade 

rör 

Naturligt 

åldrade rör 

Accelererad 

åldring i luft och 

kväve  

Accelererad åldring i 

luft, kväve och olika 

temperaturer  

Utvärdering: 

mekanisk styrka, 

kemiska analyser, 

cellgaser, färg   

Utvärdering: 

vidhäftning, kemiska 

analyser, cellgaser,  

värmeledning   

Analys av resultat, beräkning av 

livslängd, slutsatser och 

rekommendationer 

Ny standard för 

utvärdering av 

långtidsegenskaper 

Information och utbildningsinsatser 

1. Ta fram detaljkunskap om nedbrytningsmekanismer i PUR 
samt utveckla en ny modell för livslängdsprediktering 

2. Utveckla en generell testmetodik för utvärdering av 
livslängd hos fjärrvärmerör  

3. Utveckla en ny metod för att kontinuerligt kunna mäta 
värmeisoleringsförmågan  

4. Främja utvecklingen av en ny mätteknik som kan 
kommersialiseras och på så sätt stärka svensk 
miljöteknikexport 

5. Bilda ett nätverk mellan RISE, Högskolor, Energi- och nät 
bolag, rörtillverkare och teknikföretag för att stärka utbytet 
mellan olika aktörer 

6. Genomföra riktade utbildningsinsatser mot olika aktörer. 

7. Påverka det europeiska och internationella 
standardiseringsarbetet genom att föreslå nya eller 
reviderade standarder 

Fas 1 

Fas 2 

Fas 3 



 

Enligt EN 253 mäts förändring av vidhäftningen mellan isoleringen och 

stålröret. Detta är kopplad till interface mellan PUR-skum och stålrör.  

Förändringar i PUR-interfacet under dess livslängd är en konsekvens 

av nedbrytningsprocesser hos PUR-skummet som även påverkar 

PUR:s termiska isoleringsförmågan. 

Nedbrytningsmekanismer i styvt PUR-skum har undersökts grundligt i  

Fas 1 av projektet både i luft och i inert atmosfär vid 150 °C. Samtidig 

som accelererad åldring av rör har startats i både luft  (vid 130, 150 och 

170 °C) och i inert miljö (vid 150 °C). Förändring i termiska och 

mekaniska egenskaper har mäts. 

 

  

SS-EN 253:2009+A2:2015, Annex A 

These investigations have shown that an 

Arrhenius equation that relates the logarithm 

of the expected life of a pipe assembly with 

the reciprocal value of the absolute 

continuous operating temperature, can be 

used to extrapolate test data obtained from 

ageing tests at temperatures exceeding the 

normal continuous operating temperatures, 

to life expectancy at actual operating 

temperatures.  

 

This extrapolation critically depends on the 

activation energy of the ageing process, and 

in this standard a value of 150 kJ/(mol × K) is 

applied.  

 

Although this value is based on a number of 

investigations, further studies are 

necessary to confirm this. 

Bakgrund 

Behovet av att revidera EN 253 för livslängdbedömning 

av fjärrvärmerör kräver en bättre förståelse av de 

mekanismerna som påverkar långtidsegenskaper. 



FRÅGOR SOM HAR BEAKTATS I FAS 1: 
Vad händer med PUR-skummet när det åldras i närvaro och frånvaro av syre vid 

åldringstemperaturer, 130, 150, 170 °C?  

Hur förändras rörets kemiska, mekaniska och termiska egenskaper och hur påverkas rörets 

prestation under dess livslängd? 



FAS 1 – DE VIKTIGASTE RESULTATEN  

• Nedbrytning av PUR isolering består av tre olika processer och kan inte 

beskrivas med ett enkelt samband. 

  

• Under den första perioden sker en snabb nedgång i skjuvhållfastheten till 

följd av fysikaliska processer som försämrar vidhäftningen. 

 

• Efter en kort första period vars längd beror på temperatur sker en ökning av 

hållfastheten troligen beroende på bildandet av ett sekundärt nätverk i PUR 

materialet. 

 

• Därefter inträffar en tredje period som beror på termo-oxidativ nedbrytning av 

PUR-materialet närmast mediaröret. Denna nedbrytning kan identifieras med 

olika kemiska analysmetoder t.ex. FTIR spektroskopi (bildandet av en ny 

karbonyltopp). 

 

• Minskning av halten cyklopentan i celler beror inte primärt på 

diffusionsprocessen utan på den termo-oxidativa nedbrytningen av PUR. 



FAS 1 
• Vetenskaplig artikel i Polymer Degradation and Stability 

• Rapport 2017-354 Livslängd för Fjärrvärme 

• Artikel i Provning och forskning 

• Föredrag vid konferenser:  

 Sverige – Distributionsdagar 2016, Stockholm  

 Korea - The 15th International Symposium on District Heating and Cooling, 

September 4-7, 2016, Seoul  

 Danmark - 2nd International Conference on Smart Energy Systems and 4th 

Generation District Heating, 27-28 September 2016, Aalborg 



LIVSLÄNGD FÖR FJÄRRVÄRMERÖR – FAS 1 & 2 LÅNGTIDSSTUDIER 

AV FJÄRRVÄRMERÖR OCH UTVECKLING AV TESTMETODER 

Natur åldrade fjärvärmerör
Fjärvärmerör med följande egenskaper

Längd [m]

Vilken sort (Tur och/eller Retur)

Temperaturhistorik

Installationsdatum

Isoleringsmaterial

Skumgas

Tillverkare

Mantelsmaterial



LIVSLÄNGD FÖR FJÄRRVÄRMERÖR – FAS 1 & 2 LÅNGTIDSSTUDIER 

AV FJÄRRVÄRMERÖR OCH UTVECKLING AV TESTMETODER 



SEM undersökning – preliminära resultat 
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Referensprov 

Åldrad 8 v. i 

luft  150 °C 

Åldrad8 v. i  

kväve 150 °C 

Rör 8 v. i 150 °C 


