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FORORD

Kvalitets- och funktionskrav för fjärrvärmeledningar och komponenter redovisas i Svenska
Fjärrvärmeföreningens rapporter. Föreliggande rapport omfattar provningsbestämmelser för
PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem.

Dessa provningsbestämmelser har utarbetats av föreningens Distributionsgrupp för provning
av rör och kopplingar enligt rapporten Tekniska rekommendationer för PEX-rör med kopplingar
i fjärrvärmesystem.
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1. ALLMÄNT

Dessa provningsbestämmelser gäller för PEX-rör och kopplingar enlig rapporten PEX-RÖR,
Tekniska rekommendationer för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem.

Bestämmelser innefattar hänvisningar till villkor i andra publikationer. För odaterade referen-
ser gäller senaste utgåvan av respektive publikation.

2. RÖR

2.1 Teknisk livslängd

Tillverkaren skall kunna visa att rören har en livslängd på minst 30 år vid 80 °C och 6 bar.

Rören skall tillverkas och uppfylla kraven i DIN 16 892, med undantag för 110 °C-provet. Här
gäller: 110 ± 1 °C vid 2,8 bar och 9600 h vatten/luft, vilket antas motsvara 30 år vid 80 °C och

2.2 Diffusionstäthet

Rören skall uppfylla kravet avseende syrediffusionstäthet vid 80 °C före och efter åldring

Mätning sker enligt DIN 4726 eller likvärdig metod men vid 80 °C.
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Med oåldrat rör avses ett nytillverkat rör. Med åldrat rör avses ett rör som tryckprovats i 9 600
timmar vid 110 °C och 2,8 N/mm2. Rörets längd skall vara 0,5 meter eller längre.



2.3 Årlig provning

Opartisk provning utförs minst 1 gång per år. Om inte annat anges skall testerna utföras enligt
DIN 16 892. Ett rör av tillverkarens dimensionsprogram skall provas avseende följande:

- Dimensioner
- Ytbeskaffenhet
- Märkning
- Tryckprovning vid 20 och 95 °C
- Längdförändring
- Tvärbindningsgrad

Tryckprovning sker enligt följande tabell som bygger på DIN 16 892:

Provnings- medie Provspänning Min provtid
temperatur °C N/mm2 i timmar

20 Vatten 12 1
95 Vatten 4,6 165

Normalt är tillverkaren övervakad av externt laboratorium eller myndighet. Provningsrapport
från årlig övervakning kan då visas.

3. KOPPLINGAR

Provningen utförs med rör som uppfyller kraven i Svenska Fjärrvärmeföreningens rapport
PEX-RÖR, Tekniska rekommendationer för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem.

Provningen utförs på ett antal kopplingar med hänsyn till sortimentets omfång och typ enligt
nedan.

De enskilda provningarna utförs på ett antal kopplingar eller på provstycken utarbetade av
kopplingar. Antalet anges i samband med provningsmetoden.

Normalt utförs bara de provningar som är angivna i provningsreglerna, men särskild form på
kopplingen eller materialval kan medföra att ytterligare provningar eller ett större antal prov-
stycken är nödvändiga. Täthetsprovningar utförs i första hand med raka kopplingar.

Alla kopplingsdimensioner och -typer skall vara åtkomliga vid provuttagningen.

3.1 Utförande

Kopplingstyper: Alla typer skall vara representerade.

Dimensioner: Alla dimensioner skall vara representerade.



3.2 Dimensioner och mått

Kopplingarnas mått överensstämmelse med tillverkarens beskrivningar och ritningar kontrol-
leras genom mätning.

3.3 Ytbeskaffenhet

Vid besiktning noteras och värderas ojämnheterna.

3.4 Märkning

Märkningen enligt rapporten PEX-RÖR, Tekniska rekommendationer för PEX-rör med kopp-
lingar i jj ärrvärmesystem kontrolleras, utvärderas och rapporteras.

3.5 Täthet

3.5.1 Täthet vid invändigt övertryck

Antal provkroppar: 3 av varje dimension för varje provning. Provningsmetod: Provningen ut-
förs med plaströr och kopplingar vid temperaturerna 20 och 95° C i enlighet med tabell 1.
Provtrycket p (MPa) räknas efter ekvationen:

p = 2 e a / (de - e)

där e = plaströrets nominella godstjocklek ( mm),
dg = plaströrets nominella utvändiga diameter (mm) och
a = provspänning (N/mm2) enligt tabell 1

Tabell 1. Provparametrarna för tryckprovning

Provtemperatur Provtryck Provtid h
°C PEX rör N/mm2 (minimi)

20 ± 1 12.0 1
95 _± 1 4,6 165

Det fastställs om kopplingen förblir tät under den tid provningen varar och om spännings-
sprickor eller andra skador uppträder på plaströret innanför kopplingen eller utanför koppling-
en inom avståndet de från kopplingen. Provningar, under vilka sprickor uppträder på plaströ-
ret inom avståndet de från kopplingen under den fastställda tid provningen varar (minimitid),
godkänds inte. Provningen kan upprepas en gång.

3.5.2 Täthet efter utmattning

Antal provkroppar: 3 av varje dimension och motsvarande plaströr. Provningsmetod: prov-
ningen utförs med plaströr och minst tre kopplingar enligt figur 1.



Provningstemperaturen för trycköverföringsmediet (vatten) och lagringsmediet (luft eller vat-
ten) är 93 ± 2 ° C.

Provningsanordningen ger med ett ungefär sinusformat förlopp omväxlande tryckvariationer på
pminmed (0,1 ± 0,05) MPa övertryck och pmax (0,9 + 0,05) MPa övertryck. Minst 30 tryck-
perioder per minut mellan 0,1 och 0,9 MPa övertryck bör genomföras. Provningen utförs med
10.000 cykler.
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Rekommenderad provutrustning för tryckvariationer (Figuren är sche-
matisk)

3.5.3 Täthet vid temperaturväxlingar

Antal provkroppar: 8 kopplingar för respektive dimension. Provningsmetod: Provningen utförs
enligt följande anordning med plaströr och kopplingar. Denna testanordning innehåller följande
påkänningsfall:

I Förspänt:

Ett rör med längden 3000 mm förspänns med 2 N/mm2, vilket motsvarar en utvidgningsbelast-
ning inom temperaturområdet från 23 °C till 0 °C.

Monteringen bör ske vid normalt klimat (23 + 2) °C.

II Fritt installerat

Rören och rörkopplingarna är fritt rörliga i längdriktning på en fri längd av 300 mm.

Provet utförs vid vattentemperaturer på (20 + 5) °C och (93 + 2 ) °C med ett konstant inre
tryck på 0,6 MPa i röret. Strömningshastigheten i rören uppgår till > 0,5 m/s. Temperaturväx-
lingen från kallt till varmt vatten och tvärtom måste göras inom en (1) minut.



Provet utgörs 5.000 gånger i perioder på (30 + 2) minuter, dvs genomflödet av kall- och varm-
vatten försiggår vardera i 15 minuter. Det konstateras om kopplingen efter provningen är tät.
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Rekommenderad provanordning för provningen av täthet vid tempera-
turväxlingar

3.5.4 Täthet vid invändigt undertryck

Antal provkroppar: 3. Provningsmetod: Kopplingen ansluts via en sugledning med spärrarma-
tur till en undertrycksalstrare (vakuumpump, undertryckspann osv). Tryckmätningsapparaten
placeras mellan spärrarmaturen och koppling under provning.

För att anpassas till temperaturen uppbevaras mätningssystemet i en timme vid (20 + 5) °C och
därefter utförs provet vid den temperaturen. Under provet får temperaturvariationerna inte va-
ra större än ± 2 °C. Via undertrycksalstraren åstadkoms en atmosfärisk tryckskillnad på (-0,08
+ 0,005) MPa och spärr armatur en sluts.

Från det ögonblicket inleds provet. Om den inställda atmosfäriska tryckskillnaden under den
timme provet varar inte ändras med mer än 0,005 MPa, anses kopplingen vara tät. Om tryck-
förändringen är större än 0,005 MPa och om det otäta stället finns på en koppling, anses denna
inte vara tät vid undertryck.



3.5.5 Täthet vid böjpåkänningar

Antal provkroppar: 3. Provningmetod i princip enligt ISO 3503 men med följande detaljer:
Provningen utförs med provstycken sammansatta av plaströr och koppling. Rörsektioner med
en fri längd 1, monteras mellan de kopplingar, som skall provas, och ett låsstycke i en böj-
ningsapparat motsvarande figur 3. Via en böjningsschablon med böjningslängden 12 och böj-
ningsradien r böjs röret till det ligger mot schablonen och lika långa delsektioner till koppling
och låsstycke förblir fria.

Tabell 2.

Fri rörlängd

1,

10 dL

Relativa mått för böjprovning

Böjningslängd

h

7,5 d.

Böjningsradie

8de

10

Böjningsapparat



7
8
9
10
11
12

Testtavla
Spärrventil
Förbindningsrör till pumpen
Trycksättningsapparat
Förbindningsstycke
Koppling som skall provas

Beteckningar:

nr Benämning nr Benämning

1 Plaströr

2 Spärrstycke
3 Luftningsventil
4 Fästnippel
5 Låsstycke
6 Böjningsschablon

Vid en provtemperatur på (20 ± 2) °C utsätts kopplingarna därefter under en timmes tid i böjt
tillstånd för ett inre tryck. Detta inre tryck p (MPa) beräknas enligt ekvationen

p = 2 x e x a / (de - e)

Häri betyder:

e = nominell godstjocklek (mm)
dg = nominell utvändig diameter (mm),

a = provspänning (N/mm2) för plaströr enligt tabell 3

Tabell 3. Spänningsvärden för tryckprovning i böjt tillstånd

Provtemperatur °C Provtryck N/mm2

20 12,0

Det konstateras om kopplingen förblir tät under den tid testet varar och om repor eller sprick-
or uppkommit på plaströret innanför kopplingen eller utanför kopplingen inom avståndet de

från kopplingen.

3.5.6 Täthet vid växlande böjpåkänningar

Antal provkroppar: 3. Provningsmetod: Provningen utförs med plaströr och minst tre kopp-
lingar för respektive dimension med dg > =32 mm.

Rörets spännvidd är 2 m, i mitten arrangeras en koppling, vid rörändarna övergångsförbind-
ningar med å ena sidan kopplingar och å andra sidan rörgängor. Böjpåkänningen läggs på
mitten av förbindningen.

Provningen utförs vid en temperatur på (20 ± 2) °C och ett konstant provtryck på 0,9 MPa. I
området med den mittersta kopplingen styrs röret från jämnviktsläget ca ± 10 mm, närmare
bestämt med 15 Hz under 20 sekunders tid. Mellan påkänningsfaserna hålls pauser på 2 minu-
ter. Provningen utförs med 105 påkänningsfaser, därefter konstateras om kopplingen fortfa-
rande ät tät.



3.5.7 Dragpåkänning

Antal provkroppar: 6 av varje dimension. Provningsmetod i princip ISO 3501 men med föl-
jande detaljer: Provningen utförs med plaströr (längd minst 500 mm) och tre kopplingar vid
båda provtemperaturerna. De plaströr, som används, skall vara raka. Åtdragningen skall göras
med det lägsta spänningsmoment, som anges i tillverkarens anvisningar.

Provkropparna belastas i en anordning, som gör det möjligt att utan böjning åstadkomma en
axial provspänning på 1,5 x cxA på det ifrågavarande röret (t ex med vikter, via hävarm etc).

Den provkraft, som skall åstadkommas beräknas enligt ekvationen

F = 1,5 x aA x (de - e) x n x e

Häri betyder:

F = provkraft (N)

aA = axialspänning (N/mm2) enligt tabell 4
dg = plaströrets nominella utvändiga diameter ( mm)
e = plaströrets nominella godstj ocklek (mm)

Tabell 4. Provparametrar för dragprovning

Provtemperatur Axialspänning aA N/mm2 Provtid h
°C PEX (minimitid)

23 ± 2 6,3 1
95 ± 2 3,2 1

Provkraften F åstadkoms inom 10-15 sekunder och upprätthålls i en timme med tillåtna avvi-
kelser på ± 2,5 %. Provningen utförs vid (23 ± 2) och vid (95 ± 2) °C, varvid separata prov-
kroppar används för varje temperaturnivå. Det konstateras om röret glider ut ur kopplingen
och om sprickor uppstår på plaströret innanför kopplingen eller utanför kopplingen inom av-
ståndet dg från kopplingen.

Om en konstruktionsbetingad relativrörelse förekommer mellan röret och kopplingen sedan
provkraften har uppnåtts (sättningar) anses det inte att röret har dragits ut, om rörelsen avstan-
nar under den timme testet varar. Om en relativrörelse mellan röret och kopplingen äger rum
efter ytterligare en timmes provning, fortsätter man att prova tills ingen rörelse föreligger eller
tills röret har dragits ut ur kopplingen.



3.5.8 Provningsrapport

Provningsrapporten skall innehålla följande uppgifter:

Provningsinstitutionens namn (ev avdelning, laboratorium ed)
Sökandens namn
Tillverkarens namn
Provningens ändamål och omfattning typprovning, provning i samband med tillverk-
ningskontroll
Beskrivning av provföremålet (t ex material, dimensioner, märkning)
Beskrivning av provuttag (plats, tidpunkt och uppgift om vem som gjort provuttaget)
Regler efter vilka provningarna utförts (titel, datering)
Provningsresultat
Rapportdatum
Tidsperiod under vilken provningarna genomförts
Observationer och särskilda omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömning
av provresultaten

3.5.9 Kontrollomfång

Kontrollomfång framgår av tabellerna 5 och 6.

Tabell 5. Översikt av antal provkopplingar för typgodkännande av en dimension av en
mekanisk koppling

Provning nr Egenskap Antal kopplingar

3.1 Utförande en av värj e typ
3.5.1 Täthet vid inv. övertryck 18
3.5.2 Täthet vid utmattning 6
3.5.3 Täthet vid tempväxlingar 8
3.5.4 Täthet vid inv. undertryck 3
3.5.5 Täthet vid böjpåkänning 3
3.5.6 Täthet vid växl. böjpåkänning 3
3.5.7 Dragpåkänning 6



Tabell 6. Översikt av antal provningar för typgodkännande av mekaniska kopplingar, när
kopplingarna ingår i en serie av samma konstruktion men med olika dimensioner

Provning
nr

3.1
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.5.7

Egenskap

Utförande
Täthet vid inv. övertryck
Täthet efter utmattning
Täthet vid tempväxling
Täthet vid inv. undertryck
Täthet vid böjpåkänningar
Täthet vid växlande böj-
påkänningar
Dragpåkänning

Antal dimension

Alla dimensioner
3-5 utvalda dim
3-5 utvalda dim
3-5 utvalda dim
3-5 utvalda dim
3-5 utvalda dim
alla dim > 32 mm

3-5 utvalda dim

Totalt antal dimensioner

1-3
> 4

Dimensionerna som skall provas

Alla
dim 25, 40, 63 och 90 mm
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