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Abstract 
 
Temporary closure of plastic pipes by squeeze-off - state 
of the art 
 
State of the art and present use of squeeze-off methods for temporary closure of polymer 
pipelines for water and gas was investigated by an enquiry and a literature study. A 
limited, supplementary series of tests was also performed.  
 
The aim was to find, if possible, general limitations for use in terms of temperature at 
squeezing, pipe dimensions and materials, and to identify important problems that have to 
be analysed before guidelines can be issued regarding the use of the method. 
  
Some producers, suppliers and users in Sweden, were interviewed by the aid of a 
questionnaire. Although the investigation was limited, the answers are so homogeneous 
that they are considered representative. 
 
The belief is that the technique is harmful. It is used mostly for PE 80 and PE 100 
materials and when necessary, e. g. when no valves are available. Decisions and risk 
assessments are mostly made ad hoc. The performance is according to manuals from 
producers and suppliers. Design of equipment, geometry, and recommended squeeze rates 
varies among suppliers. 
 
The literature on pipes consists mainly of papers from the 80-ies and 90-ies and from 
some research groups in the USA. There is a heuristic knowledge about formation and 
appearance of damage, and to some extent about the influence on service life. Newer 
research on general damage and fracture in polymers is available that is not related to the 
specific conditions in squeezed pipes. Such models are lacking, which may be due to the 
complexity of the area and its hands-on character. 
 
The commonly used PE 80 and PE 100 materials are clearly damaged by squeezing, 
particularly so for high compression levels, but the pipes still fulfil the requirements for 
use. Stronger and more crystalline materials, and larger pipe sizes, seem to be more 
severely damaged. It is not known how the damages influence slow crack growth and life. 
 
Squeeze-off on PE pipes with external longitudinal scratches should strictly be avoided. 
Also squeeze-off on PE pipes with PP coating at low temperature should be conducted 
with precaution until the opposite have been proven as some damage cases were reported. 
Removing the PP coating is recommended by some in this case. 
 
The experiments, on one old PE 80 pipe and two new PE 100 pipes with dimensions from 
315 to 355 mm confirm the picture of damage. Commercial equipment was used and 
according to the supplier’s manual. All the pipes show similar damage, with crack 
formation and unevenness. Those are less significant for thinner pipe walls than for 
thicker ones. There is no apparent difference between new and old pipes. 
 
A few pressure tests were carried out on the squeezed pipes as well as the untouched 
pipes. The results show that no significant reduction of the lifetime could be proven 
regardless when an interrelated comparison between a squeezes and not squeezed pipe 
was made or when the lifetimes were compared with those obtained in earlier available 
material classification tests for the actual materials. 
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Better knowledge is needed, about “safe” materials, procedures and pipe sizes, for users 
to feel safe in the use of squeeze-off methods. This is particularly so for new material 
types and for old pipes with some time in service.  
 
To progress there is a need either for large series of tests or generalized models 
connecting materials science, statistics, solid mechanics, and numerical analysis probably 
by FEM. 
 
No clear limits can be given for the safe use of squeeze-off methods. It is known though, 
that there is no significant increase in failures for the present use of commercially 
available equipment according to manuals, and on pipes of PE 80 and PE 100 of 
moderate dimensions. 
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Förord 
 
Detta arbete initierades efter diskussion med Ingemar Björklund, NPG och Hans 
Bäckman, Svenskt Vatten sedan man hade noterat att användningen av squeeze-off-teknik 
som en metod att stänga av rörledningar hade ökat på vattensidan och framförallt hade 
börjat användas på polyetenrör med större dimensioner, upp till DN 630. Eftersom 
kunskapen och erfarenheter av användning på större rör var liten efterlystes en 
genomgång av kunskapsläget för att kunna ge råd angående användningen till framför allt 
Svenskt Vattens medlemmar, men också till andra berörda. 
 
Arbetet initierades hösten 2009 med en inledande litteraturstudie och klämningsförsök. 
Kompletterande långtidsförsök för att undersöka en påverkan på livslängden startade 
hösten 2011 och avslutades 2013. 
 
Projektet har genomförts på SP Rörcentrum i Göteborg och finansierats av Svenskt 
Vatten och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projektet har involverat olika 
personer på de företag som har deltagit i en enkät som har genomförts. Ett stort tack riktas 
till dessa. Ett tack riktas också till Pipelife AB och Mölndals kommun som har bidragit 
med rör till de experimentella studierna. Dessutom har ett antal personer på SP både i 
Göteborg och i Borås gett värdefulla bidrag till arbetet. 
 
Författarna, april 2014 
 
 



8 

 

Sammanfattning 
 
I detta arbete har sammanklämning av polyetenrör studerats. Sammanklämning (eng. 
squeeze-off) används som en metod för att tillfälligt stänga av flödet i polyetenrör då 
ventiler eller liknande saknas. Målet har varit dels att se om det finns generella 
begränsningar vad gäller ledningstyper, rörtyper, material och dimensioner för vilka 
sammanklämning är lämpligt dels att identifiera kvarstående frågeställningar som 
behöver utredas innan riktlinjer kan utformas för användning av 
sammanklämningsteknik. 
 
En genomgång av svensk och internationell litteratur rörande squeeze-off av polyetenrör 
har gjorts. I en intervjuundersökning riktad mot svenska gas- och vattenbolag har även 
den svenska användningen av tekniken kartlagts. Som ett tillskott till befintliga 
undersökningar har även experiment genomförts på 315 mm och 355 mm polyetenrör för 
att undersöka eventuell skadebildning och om livslängden påverkas av sammanklämning 
på mellanstora dimensioner.  
 
På grundval av detta lämnas följande kortfattade sammanfattning: 
 

• Nuvarande kunskap bygger huvudsakligen på erfarenheterna från en omfattande 
användning av squeeze-off-tekniken i USA och England under lång tid 
kompletterat med resultat från begränsade provserier på rör av varierande 
dimensioner och material. 

• För rör av moderna polyetenmaterial, från 90-talet och framåt, och med 
ytterdiameter mindre än 400 mm framstår squeeze-off tekniken som ett förfarande 
med mycket liten risk för omedelbara skador eller för en förkortning av ledningens 
livslängd. Resultat för rör som är större än 400 mm har inte framkommit vid 
litteraturgenomgången. 

• Materialet i klämda rör utsätts för mycket stora töjningar vid klämstället och 
materialet i rörets inneryta blir regelmässigt tydligt veckat. Trots de stora 
materialpåkänningarna visar genomförda provserier ingen säkerställd försämring 
av rörens livslängd. Dock har det visat sig att skarpa utvändiga repor vid 
klämöronen fördjupas vid klämningen. Detta har även observerats på rör med 
skyddsmantel av polypropen (PP). 

• Det saknas en teoretisk modell för hur de stora materialpåkänningarna vid en 
klämning påverkar rörets livslängd. 

• Någon beräkningsmetod som avgör när klämning kan användas som funktion av 
material, dimension, godstjocklek, klämningstemperatur, klämningshastighet etc. 
verkar saknas. 

 
 
Följande rekommendationer ges: 
 

• Rör som skall sammanklämmas skall vara fria från längsgående utvändiga repor i 
klämningsområdet. Man bör vara observant vid rör lagda med grävningsfri 
läggningsteknik. 

• För rör med skyddsmantel av PP bör klämning inte utföras vid temperaturer 
under +10 °C. Om klämning ändå måste ske bör skyddsmanteln först tas bort vid 
klämstället. 
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• För rör tillverkade av tidigare generationer av polyeten (före 1985) bedöms 
skaderisken generellt vara större men tekniken bör kunna användas i nödfall. 

• Sammanklämning av rör som är större än 400 mm bör göras efter noga 
riskövervägande och i samråd med expertis då kunskap om effekter på 
livslängden är relativt liten vid rapportens skrivande. 

• Upprepade sammanklämningar på samma ställe på röret undvikas. Detta ligger 
också i linje med rekommendationer i litteraturen. Exempelvis innebär detta att 
det är direkt olämpligt att tänka sig att ersätta ventiler i ventilbrunnar med 
återkommande klämningar vid behov. 

• Procedurer för hur sammanklämning ska genomföras och med vilken utrustning 
bör finnas. Dessa bör vara tydliga gällande giltighetsområde avseende rörtyper 
och processparametrar. Till exempel kan någon erkänd standard exempelvis 
gällande ASTM-standard eller den engelska GIS-standarden ligga till grund för 
procedureren. Alternativt följer man någon av de beskrivningar som 
utrustningstillverkarna tillhandahåller.  

• En successiv uppföljning av erfarenheter rörande sammanklämning av rör med 
större dimensioner och nyare material bör göras. Ett komplement till detta är 
riktade experimentella undersökningar och eventuellt modellbildning kring 
skadeprocesser. 

 
Fördjupad sammanfattning 
 
I en enkät till svenska gas- och vattenbolag har teknikens användning i Sverige kartlagts. 
Enkäten visar att sammanklämningstekniken för närvarande har begränsad användning i 
Sverige. Användarna bedömer allmänt att tekniken kan påverka rörets livslängd och den 
används därför bara i de lägen där man anser sig sakna alternativ exempelvis vid haverier 
eller reparationer där inga ventiler finns som kan stänga ledningen. För att man bland 
användare skall känna större säkerhet i användning av sammanklämningstekniken krävs 
bättre kunskap, bl. a. om ”säkra” materialkvaliteter, metoder och rördimensioner. Detta 
gäller även frågan om hur äldre rör som varit i drift en längre tid motstår 
sammanklämning jämfört med rör av nyare material. 
 
Sammanklämningstekniken utsätter rörmaterialet lokalt vid sammanklämningsstället för 
mycket höga spänningar och töjningar. Frågan är och har varit om i vilken grad dessa 
påkänningar påverkar rörets livslängd. Genom att tekniken har använts mer eller mindre 
allmänt i olika länder sedan 1970-talet har under åren omfattande driftserfarenheter 
vunnits och ett antal forskningsprojekt genomförts med syfte att belysa teknikens 
påverkan på rören. En litteraturgenomgång visar att flertalet experimentella studier är 
genomförda på mindre rördimensioner, upp till ca 160 mm. Sammanklämningen 
resulterar i uppenbara synliga ytförändringar på insidan i själva vecket men endast i något 
fall kan någon förkortning av rörens livslängd göras sannolik. 
 
Materialinriktade studier är fåtaliga och avser huvudsakligen skadebildning och brott i 
polymerer generellt utan direkt koppling till de specifika förhållandena i klämda rör. 
Särskilt saknas studier som analyserar riskerna med sammanklämningsmetoden i ljuset av 
de skademekanismer som är relevanta för polyetenrör, d.v.s. sega brott som resultat av en 
materialkrypning i materialet till instabilitet alternativt spröda brott som resultat av en 
långsam spricktillväxt utgående från en lokal inhomogenitet eller materialdefekt.  
 
Någon teoretisk beskrivning hur rörmaterialets egenskapsförändring till följd av 
sammanklämningen påverkar rörets livslängd finns inte. För att komma vidare mot en 
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teoretisk beskrivning behövs större experimentella program med materialvetenskaplig 
inriktning vars resultat kan generaliseras i en modell.  
 
Två experimentserier har genomförts på 315 mm och 355 mm rör av dels en äldre 
materialkvalitet PE 80 samt en nyare PE 100 samt olika relativa rörtjocklekar. I den ena 
experimentserien genomfördes sammanklämningar med observationer av krafter och 
klämningshastigheter. I vecket på rörets insida kan man se tydlig veckbildning av 
materialet  vid ytan. Veckbildningen ser något olika ut beroende på materialtyp och 
relativ rörtjocklek. I den andra experimentserien genomfördes tryckprovningar vid 80 °C 
både på sammanklämda rör och på opåverkade rör med avsikt att se om någon skillnad i 
livslängd skulle kunna påvisas. Resultaten visar att ingen minskning av livslängden kan 
påvisas, vare sig när klämt och icke klämt rör jämfördes inbördes eller jämfört med 
livslängder som erhållits vid tidigare utförda materialklassificeringsförsök för de aktuella 
polyetenmaterialen. 
 
Ett område som behöver ett bättre underlag för att kunna behandlas med större säkerhet 
gäller klämning av större och tjockare rör. Rapportering av klämningar på driftsatta rör 
och experimentella studier på rör över DN 400 har ej påträffats vid litteraturgenomgången 
och tycks saknas. 
  
Avsaknaden av någon form av teoretisk modell för hur materialförändringarna påverkar 
rörets livslängd begränsar också möjligheterna att prediktera klämningens effekter på rör 
av olika material och, vilket framstår som särskilt angeläget, på rör av större dimensioner.  
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1 Inledning 
Sammanklämning, eller squeeze-off som är den engelska termen, är ett sätt att tillfälligt 
stoppa gas- eller vätskeflödet i en ledning för att utföra reparationer eller andra arbeten. 
Metoden innebär helt enkelt att man kniper ihop ledningens tvärsnitt så att flödesarean 
reduceras till noll och ledningen stängs. Tekniken har använts i åtminstone 40 år, framför 
allt för avstängning av gasledningar av polyetenrör. 
 
Då man först introduceras till tekniken är det lätt att förvånas över de stora påfrestningar 
man utsätter rörmaterialet för i samband med sammanklämningen. För att nå en tillräcklig 
täthet i avstängningen krävs det normalt att man klämmer ihop ledningen så kraftigt att 
godstjockleken reduceras med i storleksordningen 30 % vid klämstället. Det här leder till 
höga påkänningar med komplexa spänningstillstånd och irreversibla deformationer i 
materialet, men erfarenhetsmässigt har polyetenrören visat sig ha en förmåga att uthärda 
sammanklämningen så väl att förfarandet inte slår igenom i skadestatistiken. 
 
1.1 Syfte och målsättning 
Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga dagens kunskap kring sammankläm-
ningstekniken och hur den påverkar polyetenmaterialet och ledningens förväntade tek-
niska livslängd med särskilt fokus på VA-ledningar. Målsättningen är dels att identifiera 
eventuella generella begränsningar vad gäller ledningstyper, rörtyper, material och di-
mensioner för vilka sammanklämning kan användas, och dels att identifiera eventuella 
kvarstående frågeställningar som behöver utredas innan riktlinjer för sammanklämning av 
VA-ledningar kan tas fram. 
 
1.2 Nomenklatur 
Det finns inte särskilt mycket material om sammanklämningsavstängning skrivet på 
svenska och det tycks därmed inte heller finnas någon etablerad nomenklatur. Ambit-
ionen med föreliggande rapport har varit att använda engelska uttryck så lite som möjligt 
och således har en del svenska begrepp introducerats. I det följande används no-
menklatur enligt Figur 1-1. 
 
 
 

 
 
 
Figur 1-1. Nomenklatur som används i föreliggande rapport. Gängse beteckningar på 
engelska anges i kursiv stil. Notera att klämöron av vissa författare på engelska benämns 
cheeks. Ibland används också en omvänd definition på sammanklämningsgraden så att 
den är 100 % då h = 2s och 0 då h = 0. 
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2 Teknikens användning i Sverige 
För att få en uppfattning om teknikens utbredning i Sverige utfördes en enkätundersök-
ning med representanter från fyra gasbolag och tolv vattenbolag . Tillvägagångssätt och 
frågeställningar redovisas i Bilaga 1. Vattenbolagen valdes så att de representerade både 
större och mindre bolag. 
 
Med hjälp av svaren från gas- och vattenbolagen identifierades fyra leverantörer och tre 
tillverkare av sammanklämningsverktyg. Av dessa inkluderades tre av leverantörerna och 
en av tillverkarna i enkäten. 
 
De företag som genom representanter medverkat med svar i enkäten är: 
 
Gasbolag: 
Göteborg Energi AB 
Öresundskraft 
Stockholm gas 
 
Vattenbolag: 
Stockholm Vatten VA AB 
Göteborg Vatten 
VA SYD, Malmö 
Karlskrona Vatten 
Norrköping Vatten AB 
Dorotea Kommun 
Tekniska förvaltningen Örebro 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Nynäshamn Kommun 
 
Leverantörer: 
NCC 
Kojapo AB 
George Fischer AB 
Tillverkare: 
HY-Ram Engineering Co Ltd 
 
2.1 Svar från gas- och vattenbolagen 
 

• Klämning används sällan, huvudsakligen när man är tvungen, och mot bakgrund av 
uppfattningen att tekniken påverkar ledningen negativt. 

• Användning sker på rör av PE 80 och PE 100-material; osäkerhet råder om äldre 
och nyare material. 

• Genomförande sker enligt anvisningar från utrustningsleverantörer/tillverkare. 

• Riskbedömning och ansvarsförhållanden är ad hoc. 
 
På frågan i vilken omfattning sammanklämning används vid avstängning av 
plaströrsledningar svarade i stort sett samtliga att metoden sällan används. När den 
används så är det i undantagsfall och då främst om ingen ventil finns att tillgå. 
Klämning kan vara aktuell vid akuta och planerade reparationer där många eller särskilt 
viktiga abonnenter drabbas och det är långt mellan ventilerna och inte andra metoder 



13 

 

finns eller är möjliga eller om någon ventil är ur funktion. Det krävs även att röret är av 
rätt material så att de kan bedömas tåla en sammanklämning. 
 
När det gäller andra metoder så används ventiler i mer än 95 % av fallen. Övriga metoder 
som nämndes utan att närmare gå in på dem var ballonger, frysning och tryckkopplingar. 
De rörmaterialtyper som sammanklämningar i förekommande fall är aktuella på är främst 
PE 80 och PE 100. När det gäller äldre rörmaterial råder stor osäkerhet om dessa klarar 
att sammanklämmas. Osäkerhet råder även vad gäller nyare typer av PE 100 material. 
 
Gällande vilka ledningsdimensioner som berörs varierade svaren mellan Ø 25 mm – 
Ø 630 mm med tyngdpunkt på dimensioner mellan 32 mm – 63 mm. 
 
Beroende på var en ledning kläms förekommer sammanklämningar vid medietryck 
mellan 2 bar upp till 10 bar. De flesta klämningarna utförs dock vid medietryck mellan 
4 bar och 7 bar. 
 
Enligt svaren utförs sannolikt sammanklämningar sällan vid lufttemperaturer under 0 ºC. 
De temperaturer som är aktuella ligger i de flesta fallen mellan 4 ºC och 17 ºC. 
 
På frågan om vilka medier som berörs framkom tydligt att VA bolagen enbart är berörda 
av vatten och gasbolagen enbart gas. 
 
I de flesta fallen initieras, ansvaras för och utförs sammanklämningar av personer inom 
den egna driftorganisationen. Endast i något fall anlitas entreprenörer. 
 
När det gäller normer och regler kring när sammanklämningsmetoden kan eller skall 
tillämpas vid tillfälliga avstängningar svarar de flesta att de har någon form av regler som 
man följer. Reglerna tycks dock begränsas till att klämning inte får ske två gånger i 
samma punkt. I något fall anges även att det skall vara ett minsta avstånd mellan 
klämpunkterna. I övrigt hänvisas till tillverkarnas anvisningar. Om det är 
klämverktygstillverkarens, klämverktygsleverantörens eller rörtillverkarens anvisningar 
som åsyftas framgår inte. I något fall framgår dock att man tar hänsyn till både 
klämverktygsleverantörens och rörtillverkarens anvisningar. 
 
När det gäller vilka manualer som följs rörande sammanklämningsverktygen hänvisar 
man i nästan samtliga fall till leverantörerna och tillverkarnas tillämpningsanvisningar. 
 
Vid frågeställningar avseende skador och begränsad livslängd efter sammanklämning av 
rörledningar visade sig kunskapsnivån vara begränsad. De flesta anser dock att rören 
rimligen påverkas negativt vid sammanklämning. I ett fall ansågs metoden inte vara något 
problem. 
 
Gällande risk- och skadebedömningar inför sammanklämningar svarade en tredjedel att 
någon i den egna organisationen har ansvaret. Nästan hälften visste inte eller bedömde att 
ingen ansvarar. Däremot svarade mer än hälften att dokumentation sker efter att en 
sammanklämning utförts. Med dokumentation menas i flera fall att man märker upp 
klämstället med vad man kallar klämtejp. I ett fall mäts klämstället in och registreras på 
karta. I hälften av svaren anges att ingen skadestatistik förs. 
 
De leverantörer av utrustning som anlitas visade sig med, svarsfrekvens i fallande 
ordning, vara Kojapo, Protum, Georg Fischer och Euronord. Som tillverkare av utrustning 
redovisades Fusion Equipment, HY-RAM Engineering Co Ltd och LGA Mekanik. 
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2.2 Leverantörer och tillverkare av utrustning 
 

• Man ger anvisningar om tillämpningsområden och genomföranden, men har ingen 
tydlig uppfattning om eventuella negativa effekter. 

• Utformning av geometrier, klämhastighet mm varierar mellan utrustningar. 
 
Följande uppgifter framkom vid kontakter med tre leverantörer och en tillverkare av 
sammanklämningsverktyg. 
 
Sammanklämningsverktyg finns för rördimensioner upp till Ø 500 mm indelade i 
dimensionsintervall t.ex. 180-250 mm, 200-315 mm o.s.v. Verktygen för dimensioner 
under 250 mm är i huvudsak manuella, medan verktygen för de större dimensionerna är 
hydrauliska och drivs med tryckluft eller el. 
 
Enligt två av leverantörerna och den tillfrågade tillverkaren finns manualer för de 
sammanklämningsverktyg som finns att tillgå. En av leverantörerna redovisade manualer 
gällande de verktyg som de kan tillhandahålla. 
 
Hur sammanklämningen påverkar rören med avseende på hållfasthet och livslängd hade 
inte någon klar uppfattning om. De flesta tycks dock anse att man skall undvika att 
klämma gamla rör. Uppfattningen är att PE 80 och PE 100 rör tål sammanklämning med 
en sammanklämningsgrad upp till 10 %. Vidare, på rördimensioner 250 mm och mindre 
kan en sammanklämningsgrad upp till 20 % tillåtas. 
 
När det gäller medier, tryck och temperaturer fungerar metoden för både vatten och gas. 
Gällande trycket i ledningen bör detta vara så lågt som möjligt annars blir det svårt att få 
klämningen tät. Om det är svårt att få tätt kan flera klämningar i rad krävas. När det gäller 
temperaturer så skall sammanklämningsverktygen vara klassade enligt GIS/PL2, (Gas 
Industri Standard, England 2006) för att kunna användas i temperaturer mellan -5 ° C upp 
till +30 ° C. 
 
Vilka hastigheter som verktygen arbetar med vid sammanklämning och avlastning har 
inte någon kunnat lämna några exakta uppgifter om. Enligt svaren så sker 
sammanklämningen med låg hastighet medan avlastningen kan ske snabbare. Det har inte 
heller gått att få fram uppgifter på om hastigheterna är justerbara. Det enda som nämns är 
att hydraultrycket går att justera med ventiler. 
 
Enligt en av leverantörerna är klämradien 82 mm för deras verktyg som används till 
dimension 250-400 mm och 62 mm för dimension 180-250 mm. 
 
Dimensionsdistanser som skall förhindra överklämning finns för de diametrar och SDR 
klasser som respektive verktyg är avsett för. 
 
2.3 Standarder 
 

• I en amerikansk standard, ASTM F1563, finns beskrivning både av utrustningar 
och arbetsprocedurer. Det är inte klart om denna utnyttjas av leverantörer och 
tillverkare i Sverige 

• Det finns också en standard, ASTM F1734, som beskriver hur man avgör om en 
kombination av rör, utrustning och procedur ger acceptabelt låg påverkan. 
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I den stora floran av standarder som finns för plaströrsledningar behandlas 
sammanklämning i mycket begränsad omfattning, i synnerhet vad gäller de europeiska 
dokumenten. Den europeiska huvudstandarden för gasdistributionssystem av polyeten 
nämner endast i ett informativt annex att tekniken används i vissa länder och att 
rörtillverkaren ska kunna visa att den kan genomföras på ett säkert sätt (SS-EN 1555-2, 
2003). 
 
För provning i samband med produktkontroll hänvisar man till SS-EN 12106 (1997) som 
beskriver en metod för utvärdera effekten av en sammanklämning genom hydrostatisk 
tryckprovning vid +80°C. Metoden går ut på att klämma röret, kylt till 0 °C, till mellan 10 
eller 20 % sammanklämningsgrad, beroende på dimension, med specificerad hastighet 
och klämstavsdiameter och hålla det under klämning under en timmes tid. Efter 
avlastning genomförs sedan en tryckprovning. 
 
I England finns en gasindustristandard, GIS/PL2-7:2006. Standarden behandlar kraven 
gällande sammanklämningsverktyg inklusive tillhörande utrustning som används till 
sammanklämning av rör med nominella diametrar mellan 16 mm till 630 mm. I 
standarden beskrivs även metoder för hur verktygen med tillhörande utrustning skall 
provas med avseende på hållfasthet och säkerhet, täthet vid sammanklämning samt 
rörskadetest. 
 
I USA har man arbetat betydligt mer med sammanklämningsproblematiken och det finns 
avsevärt mer detaljerade standarder. ASTM F1563 (2001) specificerar egenskaper hos 
sammanklämningsverktyget och beskriver metoder för att utvärdera detta med avseende 
på styrka och flödesstrypningsförmåga. ASTM F1041 (1995) innehåller en beskrivning 
av själva sammanklämningsproceduren. 
 
En intressant standard är ASTM F1734 (1996) som beskriver en metod för att avgöra om 
kombinationen rör/verktyg/procedur är tillräckligt säker för att kunna användas. Metoden 
går ut på att genomföra en sammanklämning till en sammanklämningsgrad där tillräcklig 
flödesstrypning erhålles. Därefter gör man en serie ytterligare klämningar till -5, +5, +10 
respektive +15 % sammanklämningsgrad. Efter genomförda försök skär man upp röret 
vinkelrätt mot klämöronen och okulärbesiktigar det. Med blotta ögat letar man efter 
synliga skador. Det förväntas härvid att man hittar rynkor och diffus vitning på 
rörväggens insida. Sprickor, distinkt vitning eller fördjupningar på utsidan diskvalificerar 
processen. Man gör sedan en liknande besiktning vid tio gångers förstoring. Om röret inte 
diskvalificeras vid den visuella inspektionen gör man också en tryckprovning enligt 
ASTM D2513 (2009). Standarden är baserad på och refererar till Stephens m.fl. (1992), 
och konstaterar att för rör extruderade under sent 1980-tal och senare uppstår inga skador 
vid 30 % sammanklämningsgrad eller mindre. Och med moderna verktyg behöver man 
inte klämma mer än till 10 – 20 % för att nå tillräcklig flödeskontroll i rör mindre än 
omkring 6 tum (152 mm). För äldre rör, och för rör större än 8 tum (203 mm) måste man 
dock säkerställa att kombinationen rör/verktyg/procedur är säker. 
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3 Kunskapsläge: påverkan på resthållfasthet 
och livslängd 

• Största delen av litteraturen är från 80- och 90-talen. Arbetet har utförts i 
begränsade FoU-miljöer i USA och på äldre material. Studierna på rör av nyare 
material är genomgående mer begränsade. 

• Det finns aktuell forskning om generell skadebildning och brott i polymera 
material, dock utan direkt koppling till klämda rör. 

 
Det finns inga stora mängder vetenskaplig och teknisk litteratur specifikt om 
sammanklämning. Det mesta forskningsarbete som hittills utförts genomfördes för mellan 
15 och 25 år sedan; huvudsakligen av två forskargrupper i Nordamerika, dels vid McGill 
University och Industrial Materials Research Institute i Montreal i Kanada (Charrier 
m.fl.) och dels vid Batelle Institute i USA (Stephens m.fl.). Den senare gruppens arbete 
tycks utgöra huvudsaklig grund för de ASTM-standarder med bäring mot 
sammanklämning som publicerades i mitten av 1990-talet. Litteraturen fram till och med 
sent 1990-tal sammanfattades i en rapport från Svenskt Gastekniskt Center (Tränkner 
(1999)) som också presenterade en del egna mätresultat. Experimentella undersökningar 
av senare datum på modernare polyetenmaterial har genomförts i USA (Green (2005) och 
Harris (2007)) och i Turkiet (Yayla & Bilgin 2004a, 2007b). Svenskt Gastekniskt Center 
publicerade en uppdaterad genomgång av standarder, rutiner och erfarenheter kring 
klämning av PE-gasrör med särskilt fokus på skyddsmantlade rör (Karlsson 2011). I 
övrigt är det mesta med anknytning till sammanklämning som publicerat vid de 
återkommande Plastics Pipes Conference tämligen informationsfattigt.  
 
Brottmekanik och spricktillväxt i polyeten i allmän bemärkelse är ett tämligen aktivt 
forskningsområde och det finns en hel del nytt material om bland annat defekter i 
materialstrukturen till följd av stora makroskopiska deformationer. Det finns också 
aktuell och pågående forskning om stora deformationer i tunnväggiga skalkonstruktioner. 
En ansats har gjorts att inventera även dessa områden i föreliggande rapport. 
 
De sökbegrepp som använts vid litteratursökningen är squeeze-off, squeezing + pipe, 
pinch-off, pinching + pipe, pinching + clamping, pinch clamping, spring-back + 
polyethylene, polyethylene + large strains, polyethylene + indentation + strain, 
abquetschen. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det endast i två speciella fall otvetydigt kunnat 
påvisas en haveririsk i samband med sammanklämning. Det ena fallet är då röret före 
sammanklämningen har skarpa längsgående repor i det område där klämöronen utbildas. 
Vid klämningen fördjupas reporna så att den effektiva godstjockleken efter klämningen 
inte längre är tillräcklig för att motstå trycket i ledningen.. Det andra fallet gäller rör med 
skyddsmantel av PP som kläms vid lägre temperaturer (< +5 °C). Det har visat sig att PP-
manteln kan spricka och initiera en brottspricka även i det underliggande polyetenröret. 
Om PP-mantlade rör skall klämmas vid låga temperaturer rekommenderas därför att 
skyddsmanteln avlägsnas inom klämningsområdet. 
 
I övrigt är det genomgående resultatet att man inte kan konstatera någon förkortning av 
livslängden till följd av klämningen.  
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3.1 Sammanfattning av dagens kunskaper 
De viktigaste slutsatserna från kunskapsinventeringen sammanfattas nedan. 

• Fenomenologiskt känner man väl till hur rörmaterialet töjs och veckas vid 
klämningen. Någon modell för hur materialförändringarna inverkar på rörets 
livslängd saknas dock. 

• Det finns inte någon metod att optimera verktygsgeometrier och 
belastningshastigheter vid klämningen. 

 
3.1.1 Materialförändringar 
Materialets flytspänning tycks avta efter att det varit utsatt för sammanklämning, men 
någon inverkan på brottöjningen är inte tydlig. Hur detta påverkar rörets livslängd är dock 
inte klarlagt. 
 
3.1.2 Brottmekanismer 
Materialytan vid klämöronen deformeras kraftigt genom rynkning under klämningen. 
Erfarenhetsmässigt leder detta dock inte till några skador såvida inte sprickor eller 
fördjupning syns i ytskiktet. 
 
För PP-mantlade gasrör har i något fall har sprickor initierats i manteln vid klämning i låg 
temperatur och sedan har brott inträffat i PE-röret. Man bedömer att brottet i PP manteln 
initierade haveriet genom att sprickan hade propagerat vidare in i PE-röret som normalt 
har bra resistens mot sprickor i låg temperatur.  
 
3.1.3 Faktorer som påverkar skaderisken 
En hög sammanklämningsgrad bedöms öka skaderisken. En maximal 
sammanklämningsgrad på 30 % rekommenderas. 10 – 20 % har funnits vara tillfyllest för 
att erhålla tillräcklig tätning – åtminstone för mindre rör. 
 
Verktygets geometri har betydelse för skadeeffekten. Den har också stor inverkan på 
vilka krafter som behöver appliceras för att erhålla en tillräcklig sammanklämning och en 
tillräcklig tätning. 
 
Det finns motstridiga uppgifter om huruvida deformationshastigheten vid klämning har 
någon tydlig inverkan.  
 
Vissa resultat tyder på att skadeeffekten blir mindre då rören kläms vid lägre temperatur. 
Motsatsen verkar vara fallet med rör som har PP-mantel. En del rekommenderar att PP-
manteln avlägsnas om klämning trots låg temperatur måste ske. 
 
En ökad risk av sprickbildning i PE-rör kan föreligga om klämverktyget öppnas för 
snabbt vid låg temperatur (0 °C). 
 
Repor på utsidan av röret från t ex rördragning med styrd borrning eller rörspräckning 
kan växa avsevärt om de är vid klämöronen. 
 
Tumregelmässigt bör två klämställen inte ligga närmare varandra är fem rördiametrar. 
Detta är emellertid sannolikt onödigt konservativt mot bakgrund av teoretiska 
beräkningar av klämdeformationernas utbredning i rörets längsriktning. 
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3.1.4 Återgång efter avlastning 
Återgången efter klämning blir mera fullständig vid lägre temperatur. Material med lägre 
densitet och kristallinitet återgår mera fullständigt än material med högre. Även små 
belastningar ger irreversibla töjningar i materialet, men de permanenta deformationerna är 
huvudsakligen koncentrerade till klämöronen. 
 
Återgången av den hopklämda väggtjockleken är i storleksordningen 95 % om man 
begränsar sammanklämningsgraden till 30 %. Men återgången blir väsentligt mindre vid 
högre sammanklämningsgrad. 
 
3.2 Fältprocedurer 
• Klämning används i Sverige normalt endast i samband med haverier och 

reparationer 
 
Sammanklämning används för tillfällig tätning inför reparationssvetsning. Metodiken 
används framför allt på polyetenrör, men kan användas även på rör av andra material, 
exempelvis PA12 (Lohmar m.fl. 2006). Exempel på andra avstängningsmetoder är seg-
mentering med avstängningsventiler, tätning med ballonger och tätning med vattenlöslig 
folie av polyvinylalkohol PVAL (Eckert 2004). 
 
Sammanklämningstekniken är förhållandevis enkel att använda och den kan kombineras 
med så kallad keyhole-teknik. Framsteg inom bland annat markradar och geografiska 
informationssystem har gjort det möjligt att lokalisera ledningar utan att gräva öppna 
schakt, och detta har i sin tur möjliggjort reparation med något som kan liknas vid 
titthålskirurgi. Med hjälp av en vakuumutrustning grävs ett cirkulärt hål med 18 tums 
diameter (cirka 45 cm), Figur 3-1. Med en hålsåg kan också markbeläggningen tas upp 
som en plugg som kan återanvändas. Den här tekniken är snabbare och billigare än vanlig 
schaktning, men kräver verktyg anpassade för geometrin (Green 2005). 
 

 
Figur 3-1. Keyhole-principen för reparation av ledning. Från Timberline Tool (2009). 
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Tränkner (1999) gjorde en sammanställning av några olika slutanvändares och 
tillverkares erfarenheter och riktlinjer vad gäller sammanklämningsavstängning. Man 
fann att tekniken har använts i åtminstone cirka 40 års tid, och att de tekniska 
rekommendationerna om hur proceduren ska genomföras varierar högst väsentligt. 
Gemensamt tycks vara att ingen rekommenderar en sammanklämningsgrad större än 
30 %, men andra parametrar råder det delade meningar om. På vissa håll har man tydliga 
riktlinjer för sammanklämningshastighet, samt för vilka dimensioner och materialklasser 
sammanklämning är tillrådigt. På vissa håll använder man alltid återcirkularisering, det 
vill säga en klämning i vinkelrät riktning för att återskapa rörets ursprungliga cirkulära 
form, på andra håll gör man det aldrig. Återcirkularisering kan vara fördelaktigt enligt 
Stephens m.fl. (1992) då tryckspänningar introduceras i klämöronen, såvida dessa inte 
redan är skadade; då kan återcirkularisering vara direkt negativt. 
 
Hur mycket man behöver klämma för att få en tillräcklig tätning har studerats vid Batelle 
(Stephens m.fl. 1992, Stephens & Leis 1994). Riktlinjer för detta återges bland annat i 
den amerikanska standarden ASTM F1734 (1996), där man anser att en 
sammanklämningsgrad på 10 – 20 % bör vara tillfyllest för rör mindre än sex tum 
(motsvarar ungefär ∅160 mm) med moderna verktyg. För större rör kan högre 
sammanklämningsgrad krävas. Man konstaterar emellertid samtidigt att ingen risk för 
permanenta skador föreligger under 30 % sammanklämningsgrad. 30 % tycks för övrigt 
ha blivit en maximalt tillåten sammanklämningsgrad baserat på undersökning av 
Stephens m.fl. hos Batelle. Mätningar av senare datum har genomförts av Wüst (2001) på 
PE 80, PE 100 och PEX-a i dimensioner från ∅63 till ∅160 mm med olika 
väggtjocklekar upp till en sammanklämningsgrad på 20 %. Den något osäkra slutsatsen 
från denna studie var att det inte går att täta ledningar med tjockare rörvägg än 10 mm 
med sammanklämning. 
 
Generellt rekommenderas en så långsam sammanklämning som möjligt, med en hastighet 
på högst 50 mm/min enligt riktlinjer från Stephens m.fl. (1992), för att minimera risken 
för skador. Detsamma gäller avlastningsförloppet, som enligt samma källa böra ske 
långsammare än 12,5 mm/min. Ett långsamt avlastningsförlopp verkar vara extra viktigt 
vid låg temperatur (Karlsson 2011). 
 
Vad gäller sammanklämningsverktyget så tycks de generella riktlinjerna säga att dess 
diameter bör vara minst fyra gånger rörväggens tjocklek. Verktygets geometri har stor 
betydelse för tätheten. Med ett cylindriskt verktyg krävs mindre kraft för att nå täthet, 
men profilering av verktyget kan vara bra för att få en jämnare fördelning av 
sammanklämningskraften (Stephens m.fl. 1992). 
 
3.3 Erfarenheter av skador 
 
Någon egentlig skadestatistik med koppling till sammanklämning synes inte ha 
publicerats. Orsaken kan mycket väl vara att skador är så sällsynta att någon statistik inte 
synts vara av intresse. 
 
Stephens m.fl. (1992) redovisade att man gjorde omkring en halv miljon 
sammanklämningsavstängningar årligen i USA för 20 år sedan utan att detta har gett 
upphov till någon publicerad skadestatistik. 
 
Tränkner (1999) drog efter sin litteraturstudie slutsatsen att inga haverier orsakade av 
sammanklämningsavstängning hade rapporterats i Europa intill 1999. Bland annat uppgav 
British Gas att man använt metoden sedan 1967 utan några problem, förutom med de (då) 
nya PE 100-materialen. 
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Palermo (2004) berättar om ett tvåskikts rör av ett äldre polyetenmaterial från tidigt 1970-
tal som visade sig vara överrepresenterat i skadestatistiken bland annat genom sin 
känslighet mot sammanklämning, men anser att detta var orsakat av den låga duktiliteten 
hos rörets innerskikt. 
 
Muckle (2010) anger att med tekniken i omfattande användning sedan 1973 lämnar han 
som en konservativ uppskattning att mer än 15000 klämningar utföres årligen i 
Storbritannien utan att skador har rapporterats. 
 
Sammanklämningstekniken har uppenbarligen tillämpats miljontals gånger utan att ge 
upphov till några skaderapporter.  
 
I två speciella sammanhang har dock skador observerats. 
Muckle (2010) redovisar att utvändiga skarpa längsgående repor vid klämöronen kan 
fördjupas vid klämningen så att rörets effektiva väggtjocklek reduceras i sådan grad att 
röret inte längre motstår arbetstrycket. 
 
Muckle (2010) och Karlsson (2011) rapporterar även att PP-mantlade gasrör har havererat 
i samband med klämning vid låg temperatur. Sprickor i PP-manteln har därvid propagerat 
vidare i det underliggande PE-röret. 
 
3.4 Mekaniskt verkningssätt 
• De olika stegen i sammanklämningen beskrivs i huvudsak kvalitativt. Vid 

klämöronen  fås mycket stora, irreversibla deformationer. Vid 
återgång/recirkulering kan permanenta skador uppstå. 

• Det finns beräkning gjord (numeriskt) med hänsyn tagen till stora deformationer. 
Sådana beräkningar skulle behöva utvecklas för att erhålla underlag för mera 
generella slutsatser och modeller. 

 
Själva förfarandet som sammanklämningen omfattar kan delas upp i två huvuddelar: först 
hopklämning av rörtvärsnittet tills rörets inre omkrets är i planparallell kontakt, och 
därefter ytterligare intryckning av verktyget så att en förtunning av rörväggsgodset 
uppstår. Charrier och Heidarzadeh (1986) har beskrivit proceduren och benämner de två 
huvudstegen flattening respektive indentation. 
 
Det första steget medför huvudsakligen böjdeformationer i rörväggen och kan i sin tur 
delas in i tre faser, Figur 3-2. Den första fasen motsvarar elastiska böjdeformationer av 
ringtvärsnittet. I fas två kommer de delar av rörväggen med störst böjande moment att 
deformeras kraftigt. Belastningsfallet blir mera komplext med dubbla kontaktpunkter mot 
tryckbelastningsverktyget, och fortsatta deformationer kommer huvudsakligen att ske vid 
rörets midja1. Vid full planparallell kontakt är avståndet mellan verktygets käftar ungefär 
lika med dubbla godstjockleken och sammanklämningsgraden är definitionsmässigt noll. 
Denna ökar sedan med den relativa reduktionen av avståndet mellan käftarna, så att en 
sammanklämningsgrad på exempelvis 30 % svarar mot att godstjockleken hos röret 
reducerats med 30 %. Vid denna konfiguration är midjeområdet böjt 180 °, medan de 
centrala delarna av röret har en konstant töjning som motsvarar en uträtning av den 
ursprungliga cirkelformen. Töjningsnivåerna i materialet vid midjan är här så stora att det 
knappast går att applicera linjärelastiska beräkningsmetoder på dem, men en rent 
geometrisk betraktelse av rörväggskrökningen ger att töjningarna kan skattas till omkring 
100 %. Töjningskoncentrationen till rörets midja under bildandet av plastiska flytleder  

                                                      
1 Här bildas det som i sammanklämningssammanhang benämns klämöronen. 
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Figur 3-2. Sammanklämningsförloppets huvudfaser vid böjdeformation av tvärsnittet 
(vänster) och intryckning av sammanklämningsverktyget i rörväggen (höger). Från 
Charrier & Heidarzadeh (1986). 
 
vid ovaliserande belastning har också konstaterats av Thörnblom m.fl. (2007) för ett antal 
olika polypropen- och polyetenmaterial. 
Yayla och Bilgin (2004) har gjort beräkningssimuleringar av sammanklämningsförloppet 
där man tagit hänsyn till plasticeringen i materialet, stora deformationer och 
kontaktvillkor mellan röret och verktyget. Man konstaterar att det uppstår stora treaxliga 
spänningar redan vid 0 % sammanklämningsgrad. 
 
Även den fortsatta processen, då man börjar trycka in verktyget i rörväggsmaterialet, kan 
delas in i olika faser. Den allra första delen är elastisk och kan beskrivas enligt Hertz 
grundläggande teori för kontaktmekanik (se t.ex. Johnson 1985). Vid större intrycksdjup 
börjar plastiska deformationer inträda och tangentmodulen sjunker till nära noll vid 
deformationer omkring 50 % av väggtjockleken enligt Charrier och Heidarzadeh (1986). 
Här har förmodligen hela materialskiktet börjat flyta genom skjuvning och tvär-
töjningarna är omkring 200 %. För än större deformationer hårdnar det utdragna 
materialet under verktyget och kraften ökar väsentligt. 
 
Efter avlastning återgår deformationerna så att såväl rörvägg som tvärsnitt mer eller 
mindre återfår sin ursprungliga form. Till viss del sker detta omedelbart genom en 
elastisk återgång och till viss del genom en utdragen viskoelastisk process vars 
tidsberoende till stor del beror på temperatur, belastningshastighet vid pålastning och tid 
under sammanklämning. En viss del av deformationerna är emellertid irreversibla och 
kommer inte att återgå spontant. Av den anledningen använder man sig emellanåt av 
återcirkularisering, vilket innebär en klämning av röret i vinkelrät riktning, för att erhålla 
full flödesarea i rörtvärsnittet. 
 
Pålastningsförloppet illustreras väl av mätningar redovisade av Yayla och Bilgin (2007), 
Figur 3-3. Vid ’A’ bestäms kraften av rörets elastiska böjstyvhet. Beteendet blir dock 
snabbt vekare, och kurvan flackare, då plastiska deformationer börjar uppträda vid rörets 
midja. När delar av rörtvärsnittet börjar komma i kontakt uppträder det återigen styvare 
tills man når full planparallell kontakt vid ’B’. Här är verktygets rörelse cirka 88 mm, 
eller ytterdiametern minus två väggtjocklekar. Vid ytterligare sammanklämning pressar 
man in verktyget i rörmaterialet och responsen är oerhört mycket styvare. Efter ’C’ håller 
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man en konstant sammanklämningsgrad och kraften avtar genom viskoelastisk relaxation 
i rörmaterialet. 
 
I samband med utveckling av nya sammanklämningsverktyg för så kallade keyhole-
reparationer2 har Green (2005) och Harris (2007) studerat vilka krafter som krävs för att 
klämma rör av olika dimension och hur kraften påverkas av verktygets utformning. Det 
visar sig bland annat att en ledad övre käft tycks ge en aning mindre kraft, Figur 3-4. Och 
kontraintuitivt visar det sig att ett verktyg med större diameter ger mindre 
sammanklämningskraft än ett smalare. Den initiala knipningen av tvärsnittet kräver större 
kraft med ett grövre verktyg, men det omvända gäller för den följande intryckningen i 
rörväggen3. 
 
 

 
 
Figur 3-3. Kraft- och deformationsförlopp vid sammanklämning av ett PE 80-rör av 
dimension ∅110×11. Axlarna visar sammanklämningskraft (force) och rörelse hos 
verktygets käftar (displacement) mot förfluten tid (time). Från Yayla & Bilgin (2007). 
 

                                                      
2 Se vidare sidan 13. 
3 Det här resultatet är så pass överraskande att det bör betraktas som obekräftat tills andra 
mätningar visar på samma sak. 
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Figur 3-4. Sammanklämningskraft (force) som funktion av sammanklämningsgrad (com-
pression) för 6’’ SDR 11,5-rör, vilket ungefär motsvarar  ∅160×13 mm. Det andra 
tummåttet i förklaringsrutan avser diametern på sammanklämningsverktyget. ’S’ och ’F’ 
anger ledad respektive fast övre käft. Rörmaterialet är Chevron Philips Driscoplex™ 
6500. 10 000 pounds motsvarar ungefär 44 kN. Från Harris (2007). 
 
 
3.5 Skadeeffekter och brottmekanik 
• Materialstudier visar att små kaviteter kan uppstå vid de stora deformationer som 

sker vid klämöronen. Kaviteter bildas lättare i styvare och högkristallina (HDPE)  
material. 

• Kaviteternas betydelse för rörets livslängd är ofullständigt känd 

• Ursprungliga skarpa repor på rörets utsida kan fördjupas katastrofalt i samband 
med en klämning. 

 
3.5.1 Brottmekanismer, koppling till SCG 
Hur de kända brottmekanismerna i polyetenrör, sega brott och spröda brott påverkas av 
de stora materialpåkänningarna som uppstår under en klämning har ännu inte klarlagts. 
Ett haveri som konsekvens av sammanklämning kan tänkas hänga samman med att 
defekter i materialet initieras av de stora deformationerna. Risken för och tiden till ett 
slutligt brott skulle därmed också kunna sammankopplas med materialets beständighet 
mot långsam spricktillväxt. Det tycks som att styvare polyetenmaterial med högre 
densitet och kristallinitet är känsligare för att skadas av sammanklämning. Detta kan 
hänga samman med att kaviteter lättare bildas (Pawlak (2007)). 
 
3.5.2 Skador och defekter 
Det är känt (se till exempel Pawlak (2007)) att kaviteter kan bildas i de amorfa delarna av 
materialstrukturen i högkristallina polymerer som HDPE vid stora töjningsnivåer. Detta 
sker genom kavitation, och beror på att flytspänningen i den kristallina strukturen är 
högre än kavitationsspänningen i den amorfa delen mellan kristallerna. De amorfa delarna 
deformeras då starkt och det utbildas crazing. I polymerer med mindre kristaller och lägre 
kristallinitetsgrad, som exempelvis LDPE, gäller det omvända. Kristallerna flyter först, 
varför kavitation inte uppstår. Små kaviteter är instabila och sluter sig snabbt om det inte 
finns ett spänningstillstånd som håller dem öppna. För HDPE har man observerat att 
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25 MPa är tillräckligt för att initiera och stabilisera kaviteter med 5 nm radie och större. 
Fenomenet kan ge sig till känna genom stress whitening eller volymökning (dilatation). 
Addiego m.fl. (2006) har visat att fenomenet också är hastighetsberoende och uppträder 
tidigare vid höga töjningshastigheter, genom att rörligheten hos de amorfa 
molekylkedjorna är begränsad. 
 
Stephens m.fl. (1992) har konstaterat att hålrumsdefekter kan uppstå inne i 
materialvolymen vid klämöronen i första skedet av avlastningen om sammanklämningen 
har varit extrem. Man menar dock att om defekter inte uppträder omedelbart är det 
osannolikt att klämningen har någon inverkan på långtidshållfastheten. Eventuell tillväxt 
hos skadorna med storskaligt haveri som följd beror på materialets motståndskraft mot 
långsam spricktillväxt4. 
 
Repor på rörens utsida från rördragning genom t ex styrd borrning eller rörspräckning kan 
vara förödande. De lokalt stora dragspänningar som uppkommer då rörets yttervägg 
sträcks i klämöronen kan ge en avsevärd tillväxt av existerande sprickor in i rörväggen 
(Muckle (2010) och Uzelac & al (2011)). Dessa ger en reducerad spänningsupptagande 
yta vid efterföljande trycksättning med påföljande rörbrott. 
 
3.6 Egenskapsförändringar 
• Vid provningar på sammanklämda rör har man endast i något enstaka fall sett en 

antydan till att livslängden förkortats. 

• Genom att provningar utförts vid förhöjd temperatur, avkortade tider, och 
framförallt under kemisk miljöpåverkan (vätmedel), går det inte att dra säkra 
slutsatser ur resultaten.  

• Man har också gjort experiment för att studera geometriförändringar och 
deformationer som funktion av klämverktygets utformning, dock utan klara 
slutsatser. 

 
Olika typer av experimentella undersökningar med syfte att studera riskerna med 
sammanklämning har redovisats av ett flertal författare. Den vanligaste strategin härvid är 
att utföra hydrostatiska tryckprov på rör som varit utsatta för 
sammanklämningsavstängning i enlighet med SS-EN ISO 9080 (2003) eller den 
amerikanska motsvarigheten ASTM D1598 (2009). I de flesta fall tycks man dock nöja 
sig med att konstatera huruvida de klämda rören klarar kraven utan att göra någon 
kvantitativ värdering av i vilken utsträckning brottmekanismerna accelereras av 
klämskadorna – exempelvis genom att jämföra brottider mot referensprover. 
 
3.6.1 Kvantitativa studier av brottider 
Palermo (2004) rapporterar om vad som sannolikt är den tidigaste kvantitativa 
undersökningen av sammanklämningens skadeeffekter. På 1980-talet upplevde 
slutanvändare i USA att DuPonts material Aldyl A från tidigt 1970-tal var 
överrepresenterat i skadestatistiken, och man såg effekter på ökad haverifrekvens bland 
annat från punktlaster från stenar, ovaliseringar och sammanklämningar. Man gjorde 
livslängdsbestämningar enligt ASTM D1598 (2009) på såväl referensrör som på 
provbelastade rör och konstaterade en försämrad hållfasthet med avseende på sprödbrott, 
där effekten från sammanklämning var tydlig om än mindre än effekten från punktlaster, 
Figur 3-5. Efterkontroller med flera olika gasbolag som använde produkten visade på god 
samstämmighet mellan projicerade brottider och faktiskt inträffade. De studerade rören 
hade ett speciellt Low Ductile Inner Wall-skikt (LDIW) på insidan. Då detta togs bort ur  

                                                      
4 Slow Crack Growth, SCG. 
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Figur 3-5. Brottider för rör av materialet DuPont Aldyl A. Jämförelse mellan referensrör 
(control pipe), klämda rör (squeezed pipe), ovaliserade rör (deflected) samt rör utsatta för 
punktlast (indented). På axlarna visas inre övertryck i psig (internal pressure) mot brottid 
i timmar (time). 80 psig motsvarar ungefär 0,5 bar. Från Palermo (2004). 
 
 
produktionen förbättrades brottegenskaperna. Eftersom orsaken till haverierna 
uppenbarligen är nära relaterad till förekomsten av ett inre lågduktilt skikt som inte finns i 
normala PE-rör bedöms studien ha mycket begränsad relevans för dagens och gårdagens 
standardrör. 
 
Tränkner (1999) gjorde försök på rör klämda enligt Sydgas dåvarande procedurer för 
”normal” respektive ”katastrofal” sammanklämning. Skillnaden består i belastnings-
hastighet: vid den normala proceduren, som används vid planerade driftstopp, klämmer 
man röret stegvis med regelbundna pauser för att inte överbelasta materialet. ”Katastrof”-
avstängningen utförs i händelse av läckage eller liknande och görs så fort som möjligt 
med återcirkularisering efteråt. Man gjorde försök på MDPE PE 80-rör av dimensionerna 
∅160×14,6 och ∅63×5,8 och man undersökte livslängden under hydrostatisk 
tryckprovning vid +95 °C i vätmedelshaltigt5 vatten och vid +80 °C i luft. Provningarna i 
vätmedel visar på en förkortning av sprödbrottstiderna för ∅160-rören, Figur 3-6, men 
det går inte att säga att den snabba ”katastrof”-klämningen skulle vara mera kritisk än den 
långsamma. Brotten uppstår i linje med klämöronen längs rörets axel ett stycke från 
klämstället, Figur 3-7. För ∅63-rören ser man inga effekter från klämskadorna. 
Provningarna i luft hade, då rapporten skrevs, ännu inte resulterat i några brott vare sig 
hos referensprover eller klämda rör. 
 
Spridning i brottider för samtliga undersökta rör ligger inom det erfarenhetsmässigt-
normala spridningsområdet för sprödbrott i PE-rör. Brotten uppstår inte otvetydig 
anslutning till klämstället. Resultaten kan inte påstås visa någon säkerställd försämring 
hos de klämda rören. 
 

                                                      
5 Man använde vätmedlet Lutensol. 
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Figur 3-6. Brottider i timmar (failure time) vid hydrostatisk tryckprovning av ∅160 mm 
rör i vätmedel. Jämförelse mellan referensprover (reference) och rör klämda enligt 
Sydgas normala långsamma (normal) respektive ”katastrofala” snabba (catastrophic) 
procedurer. Från Tränkner (1999). 
 
 

 

 
 
Figur 3 7. Brottställen för ’Normal 2’ (ovan) respektive ’Catastrophic 2’ i Figur 3-6. 
Kläm-ställena är också markerade. Lägg märke till den omfattande sprickbildningen på 
rörväggens insida. Från Tränkner (1999). 
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Stephens m.fl. (1991) genomförde också den här typen av undersökningar. Man menar att 
resultaten inte är entydiga, men de tyder på att sammanklämningsgraden, 
belastningshastigheten och verktygets geometri har betydelse för skaderisken. Det är dock 
oklart om det finns några kvantitativa resultat publicerade. 
 
Akiyama m.fl. (1993) har undersökt hur brottiderna påverkas av sammanklämning vid 
olika temperaturer och på- och avlastningshastigheter. Detta har man utvärderat med 
hjälp av 4-punkts böjprov vid +80 °C i vätmedel, Figur 3-8. Klämningen gjordes på 
∅165×13,5-rör till en sammanklämningsgrad på 30 % med på- och avlastningshastigheter 
5 och 20 mm/minut respektive 10 och 100 mm/minut. Detta gjorde man vid tre olika 
temperaturer mellan -5 °C och +40 °C. Brottaccelerationen för klämda prover jämfört 
med referensprover är åtminstone en faktor 10, men accelerationen är inte lika påtaglig 
som hos notchade prover. Ingen inverkan av deformationshastigheten kan ses. Från 
mätresultaten drar man slutsatsen att högre klämtemperatur ger större skadeeffekt, och 
förklaringen skulle vara att materialet flyter lättare och därmed skrynklas i högre 
utsträckning. Stödet för den slutsatsen är dock inte helt entydig, av Figur 3-8 att döma, 
förutom att proverna som klämts vid lägst temperatur ännu inte gått till brott. Förutom att 
det kan ifrågasättas i vilken mån provningsmetoden är relevant för att utvärdera 
tryckbelastade rör är det inte klarlagt om en provning under inverkan av vätmedel ger 
resultat som simulerar förhållandena i den miljö med rent vatten som normala PE-
ledningar utsätts för. 
 

 
 
Figur 3-8. Brottider i timmar (time to failure) vid 4-punkts böjprov vid +80 °C i 
vätmedel. Jämförelse mellan referensprover (not squeezed), notchade prover (notched) 
och prover från rör klämda vid olika temperaturer (temperature) med olika på- och 
avlastningshas-tigheter (squeezing respektive releasing). Från Akiyama m.fl. (1993). 
 
 
3.6.2 Kvantitativa studier av egenskapsförsämring 
Charrier m.fl. (1984) var bland de första som började kartlägga 
sammanklämningsproblematiken. Man studerade bland annat tvådimensionell klämning 
av ringprover vid olika temperaturer och utvärderade hur materialets brottöjning 
påverkades av klämningen. Man använde sig av 4’’-ringar av materialet Philips TR 418. 
Ringprovningar genomfördes ned till -80 °C utan att några sprickor kunde observeras. Ef-
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ter split disk tensile tests enligt ASTM D2290 (2008) kunde inga skillnader i brottöjning 
ses hos prover utsatta för sammanklämning jämfört med jungfruliga referensprover. 
 
En av de senaste undersökningarna som har publicerats har genomförts av Yayla och 
Bilgin (2007). Man har gjort sammanklämningsförsök på rör av PE 80, PE 100 och 
PEX-b av olika dimensioner upp till 40 % sammanklämningsgrad. Därefter har man 
utvärderat eventuell skadeverkan dels genom dragprov på material från klämöronen i 
axiell och tangentiell riktning och dels genom hydrostatiska tryckprov. Efter genomförd 
klämning kunde man se tydlig stress whitening vid klämöronen. Vid de efterföljande 
dragproven kunde man konstatera att flytspänningen avtog med i genomsnitt 11 % efter 
klämning och att reduktionen i flytspänning tycks öka med ökande 
sammanklämningsgrad. Flyttöjningens förändring var mindre regelbunden. Ingen 
utvärdering av brottöjning gjordes. Vid de hydrostatiska tryckprovningarna gjordes inga 
försök att jämföra brottider mot referensprover, men man konstaterade att samtliga brott 
uppträdde (duktilt) vid klämöronen. Resultaten påvisar ingen förkortad livslängd hos de 
klämda rören. 
 
3.6.3 Konsekvenser – hydrostatisk tryckprovning mot krav 
Wüst (2001) rapporterar om en undersökning på uppdrag av DVGW som bakgrund till 
GW332 (2001) där man gjorde sammanklämningsförsök på rör av PE 80, PE 100 och 
PEX-a i dimensioner från ∅63 till ∅160 upp till en sammanklämningsgrad på 20 %. 
Därefter gjorde man hydrostatisk tryckprovning. Man nöjde sig dock med att konstatera 
att samtliga rör klarade standardkravet på 1000 timmar utan brott, och det är därmed svårt 
att dra några kvantitativa slutsatser och resultaten påvisar heller ingen försämring hos de 
klämda rören. 
 
Espersen (2004) redovisar en liknande studie, men där man istället valt att kontrollera 
befintliga gasledningars skick efter 10 – 20 år i drift. Man grävde upp fem olika rör och 
genomförde ett antal olika provningar på dessa. På två rör utförde man också 
sammanklämningsförsök med efterföljande tryckprovning. Anledningen till att man 
gjorde detta var att man trodde att ett av rören var av ett gammalt Nestematerial med 
välkänt dåliga egenskaper efter klämning. Båda rören klarade dock tryckprovning upp till 
400 timmar utan läckage och ingen ytterligare kvantitativ kontroll gjordes .Inte heller 
denna undersökning påvisar någon försämring hos de klämda rören. 
 
I samband med det amerikanska utvecklingsprojektet med bäring mot Keyhole-tekniken 
som citerats tidigare i avsnitt 3.2 gjordes också studier av klämningens skadeeffekter på 
modernare material (Green 2005). Man undersökte 4’’ och 6’’-tums rör av Chevron 
Philips Driscoplex™ 6500 (SDR 11,5) och Rinker Materials PolyPipe® 3810 
(SDR 13.5). Man gjorde långtidstryckprovning enligt ASTM D2513 (2009) vid +90 °C 
och 7,5 bar under 295 timmar utan brott, vilket enligt uppgift motsvarar 50 års drifttid. 
Inga ytterligare kvantitativa undersökningar tycks ha gjorts. Man gjorde också visuell 
inspektion efter sprickor och defekter, som visade på tydlig rynkning, Figur 3-9, men 
några skador som sprickor, hålrum eller fördjupningar kunde inte ses. Någon försämring 
hos de klämda rören kunde således inte påvisas. 
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Figur 3-9. Rynkor i rörvägg efter sammanklämning. Röret var av dimension 6’’ SDR 
11,5 av materialet Driscoplex™ 6500 (MDPE) och klämningen gjordes vid cirka 30 °C. 
Till höger visar en förstoring från mikroskop. Skalindikatorn visar 1000 m. Från Green 
(2005). 
 
 
3.6.4 Återgång hos tvärsnitt efter sammanklämning 
Charrier m.fl. (1984) har gjort omfattande undersökningar av hur rörmaterialet återgår 
efter sammanklämning. Man började med inledande studier på 4’’-rör av materialet 
Philips TR 418. Man studerade rörens återgång efter avlastning under olika 
temperaturförhållanden och kunde konstatera att rör som klämts vid låg temperatur 
återgår mer, det vill säga återtar sin ursprungliga cirkulära form i större utsträckning, än 
de som klämts vid rumstemperatur. 
 
Man har också gjort noggranna utvärderingar genom att studera återgång hos kraftigt 
böjda provstavar, 3-10, (Charrier & Gent 1985). Belastningsfallet påminner om det som 
gäller lokalt vid klämöronen under en sammanklämning. Man använde LDPE-, MDPE- 
och HDPE-materialen Union Carbide DFDY 0774, Gulf Chemicals 9642 respektive 
Union Carbide 8908 (HDPE). Belastningen utgjordes av böjning runt ett skarpt 
metallblad alternativt runt en axel upp till töjningsnivåer motsvarande omkring 100 %.  
Återgången definieras som den relativa öppningsvinkeln efter avlastning, θ/π. Resultaten 
visar att återgången i hög grad är beroende av densiteten såtillvida att LDPE återgår 
snabbare och mer fullständigt än MDPE, som i sin tur återgår mer än HDPE. Det är också 
tydligt att även små böjdeformationer leder till irreversibla effekter, 3-11. Man kan 
urskilja tre faser i återgången: först en snabb återgång av mellan 5 och 15 % av den 
 
 

 
Figur 3-10. Provning av återgång efter kraftig böjdeformation av provstavar med måtten 
20 × 200 mm med tjocklekar mellan 0,75 och 3 mm. Från Charrier & Gent (1985). 
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Figur 3-11. Återgång efter böjdeformation till olika töjningsnivåer. Den vertikala axeln 
visar relativ öppningsvinkel där 0 motsvarar en helt böjd och en helt plan provstav enligt 
Figur 3-10. Den horisontella axeln visar förfluten tid i sekunder uttryckt som tiopotenser. 
’6’ motsvarar alltså en miljon sekunder, eller omkring 12 dygn. De tre kurvorna 
representerar töjningsnivåerna 3, 17 respektive 100 %. Från Charrier & Gent (1985). 
 
 
pålagda deformationen under mindre än en sekund, därefter sker huvuddelen av 
återgången under cirka 106 sekunder. Den sista fasen utgörs av en extremt utdragen 
process över flera tidsdekader. Tidsskalan för återgången är i stort sett oberoende av hur 
länge deformationen hålls konstant. En viss minskning av den totala återgången tycks ske 
då tiden under belastning ökas från 30 sekunder till 3 dygn. Resultaten från denna 
undersökning kan inte relateras till klämda rörs sannolika livslängd i drift. 
 
Charrier och Heidarzadeh (1986) gjorde också kvantitativa studier av sammanklämda 
rörsektioner (egentligen ringar) med längden 1 tum. Detta gjordes på rör i dimensionerna 
1, 2, 4 och 6 tum av MDPE-materialet Philips TR 418 med en hastighet på 25 mm/min 
tills ”lasten började stiga hastigt”, det vill säga tills rörväggarna var i kontakt. Man fann 
att ringarna efter avlastning återgår till omkring 80 % av ursprunglig diameter. Detta 
motsvarar en vinkelåtergång på cirka 75 %, som alltså är större än tidigare rapporterade 
resultat från 180 °-böjning av provstavar, Figur 3-12. Före sammanklämning konstaterade 
man att jungfruliga prover hade inlagrade spänningar i rörväggen motsvarande en 
sammandragning till en krökningsradie mellan 94 och 96 % av den ursprungliga rörradien 
efter att ringarna skurits upp. Efter sammanklämning och återgång hade rörväggen en 
krökningsradie 10 – 20 % större än den ursprungliga, förutom vid klämöronen, Figur 3-
12. Man drar sålunda slutsatsen att permanenta deformationer i huvudsak är begränsade 
till klämöronen. Inte heller dessa undersökningsresultat kan relateras till klämda rörs 
livslängd under driftsbetingelser. 
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Figur 3-12. Formändring hos ringprover som illustrerar inlagrade spänningar efter sam-
manklämning och återgång Från Charrier & Heidarzadeh (1986). 
 
 
3.6.5 Återgång hos väggtjocklek efter intryckning 
Även återgång hos intrycket efter väggtjockleksförtunningen studerades av Charrier och 
Heidarzadeh (1986). Man gjorde intryckningar på sektioner om 2 × 1 tum som skars ur 
rörväggarna från samma rör som nämns ovan. Som intryckningsverktyg användes en 
cylindrisk stång med diametern 0,5 tum. Detta motsvarade ett förhållande mellan 
verktygsdiameter och rörväggstjocklek på mellan 0,8 och 4,2. Enligt dåvarande rekom-
mendationer från rörtillverkare skulle ett förhållande på mellan 3,3 och 10,5 eftersträvas. 
Efter pålastning stod provet under en timme, varvid kraften relaxerade till cirka 60 % av 
högsta nivån, oberoende av rördimension. Efter avlastning lät man provet återgå i 
omkring två dagar och kontrollerade sedan återgången. Den normalt rekommenderade 
sammanklämningsgraden på 20 – 30 % ger en återgång på cirka 95 %, men större 
intryckningar ger avsevärt mindre återgång, Figur 3-13. 
 

 
 
Figur 3-13. Relativ återgång av rörväggens tjocklek (Rl) som funktion av den relativ 
hop-tryckning av densamma (il). Från Charrier & Heidarzadeh (1986). 
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Uzelac & al (2010) genomförde sammanklämningsförsök på rör DN40, DN 63, DN110 
och DN160 gjorda både i PE 80- och PE 100-material i rumstemperatur (25° C). De fann 
att den relativa tjockleksminskningen hos rör med större diameter är lägre än för rör med 
mindre diameter för en nominell sammanklämningsgrad på 20 %. Rör med högre densitet 
får en mindre relativ minskning av väggtjockleken i klämstället. Den relativa 
minskningen av väggtjockleken för PE 80-rör med DN63 är över 20 %, för DN110, 
precis över 10 % och för DN165, ca 6 %. En sammanställning av resultaten visas i Figur 
3-14.  
 
Det finns för närvarande ingen teoretisk modell som beskriver hur dessa resultat skall 
relateras till livslängden hos klämda rör. 
 
 

 
 
Figur 3-14. Relativ tjockleksreduktion längs omkretsen under klämstället för olika rördi-
mensioner och material. Vinklarna 90 grader och 270 grader är vid klämöronen. Från 
Uzelac & al. (2000). 
 
 
3.6.6 Tillväxt av yttre repor vid klämöronen 
Effekten av repor på rörets utsida har undersökts av Muckle (2010) och Uzelac & al 
(2011). Muckle (2010) undersökte tunnväggiga rör (SDR 17-21), PE 80 och PE 100 i 
olika dimensioner DN 110-400, där längsgående repor av olika typer hade fabricerats på 
rörens utsida med en skalpell. Vid sammanklämningsförsöken orienterades dessa så att de 
hamnade mitt på klämöronen. Muckle konstaterade att v-formade skarpa repor var 
farligare än snett infallande skarpa repor. Skarpa repor som kan åstadkommas från 
rördragning genom spräckta stålrör är farligare än motsvarande rördragning genom 
spräckta gjutjärnsrör då de skarpa eggarna i gjutjärnsmaterialet mattas av relativt snabbt 
då rören dras mot eggarna. Skillnaden hos spricktillväxten mellan PE 80 och PE 100 
material var liten och inte heller på temperaturerna som användes 0°C och 23°C i de 
aktuella försöken. Försök med att ”laga” repor genom att skrapa bort material så att 
ytreporna togs bort, genomfördes. Muckle fann att om tillräcklig av längd av repan 
skrapades bort ifrån klämörat (200 mm för DN 400, SDR 21) så upphörde 
spricktillväxten. Försök med sprickor i omkretsriktningen genomfördes också. Dessa 
medförde ingen spricktillväxt. 
 



33 

 

Experiment med repor på skyddsmantlade rör genomfördes också. Skyddshöljet innebar 
inget större skydd mot en fortsatt spricktillväxt in genom innerröret. 
 
Uzelac & al (2011) genomförde liknande försök på tjockväggiga rör SDR 11, DN 63-110 
och PE 80-material. De fann att längsgående repor rakt över klämöronen växer till vid en 
sammanklämning. Den relativa spricktillväxten blir större när dimensionen ökar.  
 
Båda dessa undersökningar visar att rör med repor vid klämöronen skadas vid 
klämningen genom att reporna fördjupas i sådan grad att röret efter klämningen kan brista 
omedelbart vid normal trycksättning och i alla händelser får en förkortad livslängd. 
De som genomför klämningar måste uppmärksammas på detta så att klämområdet väljs 
så att inga repor förekommer vid klämöronen.  
 
Muckle (2010) och Karlsson (2011) redovisar även påtagliga risker med repor även på 
skyddsmantlade rör. Muckle visar att skyddsmantlade rör som kläms vid -5 °C och där 
skyddsmanteln vid klämöronen repats till ett djup av 0,5 mm s får reporna fördjupade in i 
underliggande rör. Om reporna är begränsade till skyddsmanteln och denna avlägsnas vid 
klämstället uppstår däremot inga skador. Karlsson refererar ett haveri på ett 250 mm 
SDR 17 PE 100+ gasrör där en repa i skyddsmanteln av PP vid klämningen fortplantades 
in i PE-röret. 
 
För att undanröja risken även för denna typ av skador rekommenderas att skyddsmantlade 
rör inte kläms vid lägre temperatur än +10 °C, och om klämning ändå måste ske att 
skyddsmanteln avlägsnas vid klämstället före klämningen  
 
Med tanke på den omfattning olika grävfria rörläggningstekniker har fått måste risken 
med klämning av repade rör uppmärksammas på ett helt annat sätt än då rören normalt 
förlades i grävd grav. Framför allt vid de olika röspräckningsteknikerna är risken för att 
rören får påtagliga repor uppenbar. Men även vid styrd borrning kan rören mycket väl 
komma att dras förbi skarpa kanter som ger repor som måste uppmärksammas vid en 
framtida klämning. Det är därför väsentligt att de som utför klämningarna informeras om 
vikten av att undvika att klämma så att repor hamnar vid klämöronen. 
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4 Sammanklämningsförsök 
4.1 Inledning 
Sammanklämningsförsöken genomfördes vid SPs rörlaboratorium i Göteborg på tre olika 
rörtyper. Avsikten var att studera effekterna av sammanklämningen i de klämöron som 
uppstår när ett rör kläms samman. Målet har också varit att försöken ska efterlikna 
sammanklämning av rör i fält på vintern då risken för skador har bedömts vara som störst. 
När materialet är kallt ökar materialets styvhet samtidigt som krypningen minskar. Utöver 
detta är det känt att sprödheten ökar när polyeten kyls ner. Vidare har det antagits att noll 
grader är den lägsta temperaturen som VA-rör kan ha vid en sammanklämning i fält. I 
försöken har också ett mål varit att undersöka inverkan av väggtjocklek och 
rörmaterialklass. Effekten av sammanklämning har undersökts visuellt vid klämstället 
och genom en efterföljande serie långtidsprovningar med inre tryck . 
 
4.2 Beskrivning av rören 
Rören som användes till försöken var två nytillverkade PE 100 rör samt ett äldre PE 80 
rör som har legat som reservrör på upplag, Figur 4-1. En lista på rör och material som 
använts visas i Tabell 4-1.  
 
Rörproven kapades så att de fick en längd motsvarande minst 6 rördiametrar i enlighet 
med EN 12106 (1997) som beskriver sammanklämningsförsök i samband med 
produktkontroll. PE 100 rören med dimensionerna DN 315 SDR 11 och DN 315 SDR 17 
kapades till längden 1900 mm och PE 80 röret med dimensionen DN 355 SDR 11 
kapades till längden 2150 mm. 
 
Minsta och största väggtjocklek (hmin och hmax) mättes upp med hjälp av ultraljud. 
Resultaten av tjockleksmätningarna visas i Tabell 4-2. 
 
 

 
 
Figur 4-1. Rör PE 80 DN 355 SDR11. 
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Tabell 4-1. Rör och material som användes i sammanklämningsförsöken. 
 
Materialbeteckning Materialklass DN SDR Rörtillverkare Tillverkningsår 
Vestolen A 6060 PE 100 315 17 Pipelife 2010 
EL-LENE H1PC PE 100 315 11 Pipelife 2010 
Hostalen GM 5010 T3 PE 80 355 11 KWH 2000 
 
 
4.3 Sammanklämningsutrustning 
Till klämningsförsöken användes en klämutrustning betecknad SOU 400 (Squeeze Off 
Unit) vilken enligt tillverkarens uppgifter klarar att klämma samman rör med 
ytterdiameter upp till 400 mm. Största sammanklämningskraften var 300 kN. En bild på 
utrustningen visas i Figur 4-2.  
 
Sammanklämningsutrustningen var utrustad med klämbalkar som ger en klämradie på 
82 mm mot röret. Klämradien är i enlighet med EN 12106 vilken anger minst 25 mm för 
rör med diameter från 250 mm till 630 mm.  
 
För att uppnå avsedd sammanklämningsgrad, d.v.s. rörväggens kompression, för 
respektive rördimension var utrustningen även utrustad med stoppklackar anpassade till 
de olika dimensionerna med en nominell sammanklämningsgrad på 10 % i enlighet med 
GIS (2006). För rördimensionen DN 315, SDR 17, var stoppklackarna anpassade för 
SDR 17,6, vilket innebär en något större sammanklämningsgrad i det fallet. Avståndet 
mellan balkarna kontrollmättes. 
 
 

 
 
Figur 4-2. Sammanklämutrustning SOU 400. Till höger syns den tillhörande trycklufts-
drivna hydraulpumpen. 
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Största rekommenderade sammanklämningsgrad för de aktuella rören enligt EN 12106 är 
10 %, d.v.s. när röret klämts samman helt och avståndet mellan klämbalkarna är två 
rörtjocklekar, 2h, så kläms rören samman ytterligare 10 % av dubbla rörtjockleken.  
 
Före  sammanklämningsförsöken roterades  rören så att maximal väggtjocklek 
lokaliserades till  ett av klämöronen för att uppnå största påkänning i klämörat. Genom att 
den största väggtjockleken överstiger nominell väggtjocklek blir den verkliga 
sammanklämningsgraden större än 10 %. Den verkliga sammanklämningsgraden 
redovisas i Tabell 4-2.  
 
 
Tabell 4-2. Uppmätta största och minsta rörväggtjocklekar samt beräknade verkliga 
sammanklämningsgrader. 
 
Märk-
ning 

Dimension, 
DN 

SDR Minsta 
rörväggtjocklek, 
hmin, (mm) 

Största 
rörväggtjocklek, 
hmax, (mm) 

Verklig samman-
klämningsgrad (%)** 

1A 
1B 
1C 

315 17 18,71 
18,74 
18,76 

19,54 
19,67 
19,74 

17,6 
18,1 
Ej klämt 

2A 
4B* 
2C 

315 11 28,97 
28,58 
28,94 

30,37 
30,14 
30,34 

15,2 
14,6 
Ej klämt 

3A 
3B 
3C 

355 11 34,51 
32,98 
32,75 

36,51 
34,70 
34,47 

19,5*** 
15,7 
Ej klämt 

(*) Prov 2B ersatt av 4B. 
(**) Värdena är beräknade med väggtjockleken hmax då rören var orienterade med den 
största väggtjockleken i klämörat. 
(***) Tvärbalken nådde ej stoppklackarna då klämningsförsöket avbröts. Värdet är 
beräknat på uppmätt avstånd mellan klämbalkarna. 
 
 
4.4 Genomförande 
Sammanklämningsförsöken bestod av fem moment vilka samtliga utfördes i ett 
tempererat rum med lufttemperaturen 0 °C, i enlighet med EN 12106. 

1. Rören konditionerades i minst 24 timmar för att få rätt temperatur före 
sammanklämning. 

2. Sammanklämningarna genomfördes på respektive rörprov. 

3. Rörproven hölls sammanklämda i mellan 16 till 24 timmar. 

4. Rörproven avlastades. 

5. Rörproven konditionerades i ytterligare minst 24 timmar och flyttades därefter till 
en lokal med normal rumstemperatur. 

6. Efter att rören förvarats  i mer än 24 timmar i normal rumstemperatur kapades 
rören för analys av klämzonen, klämöronen, en provbit ut ur respektive rörprov. 
Provbitarnas mått i längsled var 400 mm med bredden 180 mm. 

 
Vid samtliga sammanklämningar uppmättes och registrerades sammanklämningskraften, 
sammanklämningshastigheten, avståndet mellan klämbalkarna samt rörväggens 
temperatur. Detta genomfördes på följande sätt: 

• En termotråd typ K fästes mot rörväggen för mätning av rörväggens temperatur 
på respektive rör.  
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• Två trådpotentiometrar typ S/N: 1309 CELESCO SP2-12 användes för mätning 
av avståndsförändringen mellan klämbalkarna på var sida om röret.  

• Klämkraften beräknades med hjälp av kolvarnas area och oljetrycket till 
klämutrustningen. För mätningen av oljetrycket användes en tryckgivare typ 
HBM P8AP kopplad till en mätförstärkare av typ HBM MVD 2555. 

 
Samtliga mätsignaler från ovan beskrivna mätutrustningar matades in till en datalogger, 
typ Agilent Technologies 34970A Data Acquistion / Switch Unit, kopplad till en bärbar 
PC med programvara, HP BenchLink Data Logger. 
 
4.5 Sammanklämningsförloppet 
Diagrammen i figurerna 4-3 till 4-6 redovisar sammanklämningsförloppen för rören 1A-
3A. I diagrammen redovisas klämkraften samt avståndet mellan klämbackarna i 
förhållande till tiden under sammanklämningsförloppet. 
 
I Figur 4-3 visas hur hopklämningen av prov 1A sker linjärt med tiden och förloppet 
genomförs  på ca 2 minuter. Responsen liknar tidigare resultat från Yayla och Bilgin 
(2007), jfr. Figur 3-3. För prov 2A (Figur 4-4) som har större väggtjocklek minskar 
klämningshastigheten något och når hopklämt läge efter ca 3 minuter. I det sista fallet, 
rör 3A (Figur 4-5 och 4-6) går hopklämningen väldigt långsamt och full hopklämning 
uppnås inte över huvud taget inom den totala sammanklämningstiden eftersom kraften i 
klämutrustningen inte är tillräcklig. 
 
Resultaten från Yayla och Bilgin (2007) visar att relaxationen går snabbt. Redan efter 
mindre än en minut i hopklämt läge minskade klämkraften med 50 % i deras studie. 
Relaxationen eller närmare bestämt krypningen är orsaken till att prov 2A så småningom 
blir fullt hopklämd samt att sammanklämningen av prov 3A successivt fortskred, om än 
mycket långsamt, så länge som klämningsförsöket pågick. Noterbart är också att 
klämkraften varierar något när den en gång har nått maxlast. Detta har dock försumbar 
inverkan på provresultaten. 
 
 

 
 
Figur 4-3. Diagram sammanklämning rör 1A av typ PE 100, DN 315, SDR 17. 
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Figur 4-4. Diagram sammanklämning rör 2A av typ PE 100, DN 315, SDR 11. 
 
 

 
 
Figur 4-5. Diagram sammanklämning rör 3A av typ PE 80, DN355, SDR11. 
 
 
I diagrammet i figur 4-7 jämförs förhållandet mellan klämkraften och avståndet mellan 
klämbackarna under sammanklämningsförloppen för de tre rören. I diagrammet är även 
minsta klämbacksavståndet för respektive rör infogat som streckade linjer. Av 
diagrammen kan man se att kraften ökar brant i slutet av hopklämningen av 1A när röret 
är helt tillplattat och överklämningen startar. Slutligen kommer tvärbalken gå emot 
stoppklackarna och ytterligare sammanklämning förhindras. För prov 2A sker sista 
hopklämningen utan en kraftökning genom krypning i plastmaterialet. Figur 4-8 visar 
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utsidan av prov 2A när röret är fixerat mellan klämbalkarna och i Figur 4-9 kan man se 
samma rör inifrån i hopklämt läge. 
 
Efter sammanklämningen användes rören 1A, 2A och 3A för den analys av 
materialförändringarna vid klämöronen som redovisas i följande avsnitt. Rören 2B, 4B 
och 3 B användes tillsammans med de icke klämda rören 1C, 2C och 3C för att 
genomföra de tryckprovningar som redovisas i avsnitt 6. 
 
 

 
 
Figur 4-6. Diagram sammanklämning rör 3A av typ PE 80, DN 355, SDR 11 under första 
15 minuterna. 
 
 

 
 
Figur 4-7. Kraft och avstånd mellan klämbackarna för de tre rören. 
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Figur 4-8. Sammanklämning av prov 2A, PE 100, DN 315, SDR 11. Tvärbalken har låsts 
fast med skruvar i fullt sammanklämt läge för långtidsförsök. Hydraulcylindrarna har 
avlastats. 
 

 
 
Figur 4-9. Prov 2A, PE 100, DN 315, SDR 11 i fullt sammanklämt läge sett från insidan.  
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5 Analys av klämställen 
Deformationerna hos klämöronen uppmättes med tjockleksmätningsinstrument och 
dokumenterades okulärt med hjälp av en digitalkamera samt med ljusmikroskopi.  
 
5.1 Prover uttagna vid klämöronen 
Ett stycke av rörväggen vid ena klämörat sågades ut ur vardera rörtypen för att kunna 
analysera insidan av rören vid klämställena närmare, se Figur 5-1 . Bilderna är tagna med 
digitalkamera av modell Olympus SP-560UZ. 
 

 
 
Figur 5-1. Utsnitt av klämställena. 
 
 
5.2 Tjockleksreduktion 
Det finns märken från klämman på insidan av rören genom att väggtjockleken har 
reducerats genom överklämningen som har orsakat irreversibla plastiska deformationer i 
rörväggen, se Figur 5-1. Prov 3A skiljer sig från de andra två. Prov 3A visar inte upp lika 
tydliga märken av själva klämman som de andra gör, prov 1A har något tydligare märken 
än prov 2A.  
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De plastiska deformationerna är beroende på både väggtjocklek och sammanklämnings-
grad. Ett tunnväggigare rör ger lokalt större plastiska deformationer för en given 
sammanklämningsgrad. Ju större sammanklämningsgrad desto större plastiska 
deformationer. Prov 1A är både tunnare och har större sammanklämningsgrad än 
prov 2A. De plastiska deformationerna torde vara lägre i prov 3A eftersom sista delen av 
sammanklämningen skedde under relativt lång tidsperiod och sannolikt till största delen 
utgjordes av viskoelastiska krypdeformationer. Inverkan av materialtyp PE 80 och 
PE 100 tillkommer. I detta fall innebär skillnaden i materialkvalitet troligen ett lägre 
bidrag än de rent geometriska och viskoelastiska effekterna. 
 
Tjockleksreduktionen vid ena klämörat bestämdes genom att mäta tjockleken rakt över 
klämstället och 15 cm på vardera sidan om klämstället längs en linje som valdes 4 cm 
förskjuten i sidled från centrumlinjen av vecket, se Tabell 5-1. Mätningarna gjordes på de 
utskurna provbitarna fyra månader efter klämningen vilket gör att en viss återgång av 
deformationerna kan ha skett vilket innebär att tjockleksreduktionen direkt efter 
klämningsförsöken borde ha varit något större. Tjockleksreduktionen stämmer väl 
överens med resultat från Charrier och Heidarzadeh (1986) och Uzelac & al (2010). 
Uzelac & al (2010) genomförde klämförsök vid 25 graders temperatur på rör DN160, 
SDR 11 och PE 80- respektive PE 100-material där tjockleken vid klämstället mättes före 
och strax efter klämning. Den kvarstående tjockleken minskar med sammanklämnings-
grad. Den irreversibla andelen av total sammanklämning är illustrerad i Figur 5-2. En 
utvärdering av prov 3A gjordes inte då en stor del av deformationerna utgjordes av 
viskoelastiska deformationer och resultaten skulle inte vara jämförbara. 
 
Tabell 5-1. Uppmätta största och minsta rörväggtjocklekar samt beräknade verkliga 
sammanklämningsgrader. 
 
Märk-
ning 

Dimension 
DN 

SDR Tjocklek ena 
sidan (mm) 

Tjocklek under 
klämbalken (mm) 

Tjocklek andra 
sidan (mm) 

1A 315 17 19,58 18,54 19,40 
2A 315 11 29,78 28,70 29,64 
3A 355 11 36,40 35,34 36,50 
 
 

 
 
Figur 5-2. Andel plastisk (irreversibel) deformation av total deformation i klämstället. 
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5.3 Okulär besiktning 
De tre proverna visar alla upp tydliga rynkor och sprickor vid klämöronen dock skiljer de 
sig åt i utseende. Prov 1A har minst yta med rynkor och sprickor, utbredningen är ca 
2x9 cm (Figur 5-3). För prov 2A är motsvarande område ca 3,5x13 cm (Figur 4-13). För 
prov 3A är det svårare att ange ett mått på detta då rynkorna inte har en lika tydlig 
avgränsning men som uppskattning är området 5x16 cm (Figur 5-5), man ser dessutom 
svaga spår av rynkor på hela provbiten vilket man inte gör på de andra två. 
 
Generellt har rynkorna och sprickorna för prov 3A dessutom en annan karaktär än för de 
andra proverna, de är mycket jämnare och djupare (Figur 5-5). För prov 1A och 2A är 
rynkorna lite mer av sicksack-karaktär (Figur 5-3 och 5-4). Denna sicksack-karaktär kan 
dock anas på ett par av förhöjningarna även på 3A.  
 
En anledning till den gradvis ökande sicksack-karaktären då man går från en svag sådan i 
det mest tjockväggiga röret till det mest markanta sicksack-karaktären till det mest 
tunnväggiga röret kan vara kopplat till morfologin i materialet som bland annat beror på 
tillverkningsprocessen. Ett tunnväggigt rör svalnar snabbare och fryser ett tillstånd med 
mer oordnade molekylkedjor, under det att svalningen sker långsammare i fallet med 
tjockväggigt rör varmed molekylkedjorna till en större grad kan reorientera sig i drag- 
eller tillika extruderingsriktningen. 
 
Det går alltså att konstatera att skadorna på rörets insida i själva vecket blir djupare men 
samtidigt med mindre sicksack-karaktär för tjockare rörväggar och att de skiljer sig åt 
mellan gammalt PE 80-material och nytt PE 100-material. På grund av de få försöken och 
genom att livslängdsprov inte genomförts, går det f n inte att bedöma koppling av skada 
till återstående driftstid. Antalet prov är för litet och de olika rören har olika ålder, 
dimension och materialkvalitet. En större undersökning med mer detaljerad analys skulle 
behövas. En viktig delundersökning vore att speciellt undersöka sambandet mellan skada 
och sammanklämningsgrad. 
 
Det är i sig förvånande att rören faktiskt fungerar enligt krav med de stora skador som 
uppstår. 
 

 
 
Figur 5-3. Prov 1A, PE 100, DN 315, SDR 17. 
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Figur 5-4. Prov 2A, PE 100, DN 315, SDR 11. 
 
 

 
 
Figur 5-5. Prov 3A, PE 80, DN 355, SDR 11. 
 
 
5.4 Ljusmikroskopi 
Om prov 3A visar upp störst rynkor på makronivå blir bilden en annan på mikronivå, då 
sicksack-mönstret studerades närmare i ljusmikroskop. Här framkommer att prov 1A 
visar upp djupast och störst formationer, därefter 2A och sist 3A. 
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Proverna analyserades på ett Olympus SZX16 mikroskop med SDI Plapo 0.5 xpf objek-
tiv. Ett urval visas nedan i Figur 5-6 till 5-8. Två parvisa bilder visar rörväggen längs med 
samma längsgående linje. Bilderna på de opåverkade ställena visar att det inte finns några 
längsgående initiella defekter. 
 
 

 
 
Figur 5-6. Prov 1A-3A med 5,25 ggr förstoring, klämställe respektive opåverkat rör. 
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Figur 5-7. Prov 1A-3A med 18,75 ggr förstoring, klämställe respektive opåverkat rör. 
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Figur 5-8. Prov 1A-3A med 86,25 ggr förstoring, klämställe respektive opåverkat rör. 
 
 
Det är svårt att förklara skillnaden mellan prov 1A och 2A då det här rör sig om samma 
material och enda skillnaden är olika tjocka rörväggar. En förklaring kan vara de lokalt 
större plastiska deformationer som uppkommit vid sammanklämningen som sedan 
avspeglas i skillnader i utseende när röret (klämstället) åter igen öppnats. Stora plastiska 
deformationer ger en viss orientering av polymerkedjorna. En annan förklaring kan vara 
olika materialflöden och temperaturhistorik i samband med extruderingen och 
efterföljande avsvalning. Ett tjockare rör tunnare rör svalnar snabbare på insidan än ett 
tjockväggigt rör, vilket påverkar både den tidigare nämnda morfologin samt 
kristalliniteten. Det är naturligt att prov 3A skiljer ut sig genom att det är ett annat 
material som dessutom åldrats under tio år. 
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6 Hydrostatiska tryckförsök 
6.1 Kontroll enligt produktstandard 
För att få en kvalitativ uppskattning huruvida rörens livslängd påverkas av en 
sammanklämning har hydrostatiska tryckförsök genomförts. I produktstandarden för 
polyetenrör EN 12201-2, avsnitt 7.2 anges kvalitetskraven vid hydrostatiska tryckförsök 
innefattande tre olika provningar, se Tabell 6-1. Angiven spänning är den 
ringdragspänningen som uppkommer vid ett inre övertryck i röret. 
 
I diskussion med Nordiska plaströrgruppen (NPG) och SPs plaströrlaboratorium 
bestämdes att genomföra jämförande tryckprovningar på sammanklämda och opåverkade 
rör enligt provningsbetingelserna enligt provtyp 2, d.v.s .provningar vid 80 °C med krav 
på en minsta tid till brott på 165 timmar. Med hänsyn till att standardkraven är satta så att 
ingen risk skall föreligga att goda rör underkänns uppskattades att brottiderna skulle 
komma att överstiga  1000 timmar. Det kan noteras att om brottiderna överstiger 1000 
timmar uppfylls också automatiskt kraven i provtyp 3, se Tabell 6-1, fastän rören är 
utsatta för något högre spänningsnivåer. 
 
För de aktuella rörmaterialen (se Tabell 4-1) förelåg en omfattande resultatredovisning 
från de initiella materialprovningar på rör med DN32 som ligger till grund för varje 
materials hållfasthetsklassificering; i detta fall PE 100 respektive PE 80. Från dessa 
materialprovningar kan indikativa brottider för olika spänningsnivåer och temperaturer 
erhållas. Dessa kan dock inte förväntas kunna exakt överföras till de aktuella rören p g a 
andra betingelser såsom variationer inom materialens toleranser och olika 
rördimensioner. 
 
En följd av ovanstående är att bedömningen av klämningens inverkan i första hand måste 
bygga på en relativ jämförelse mellan observerade tider till brott för klämt och opåverkat 
rör. I andra hand kan en jämförelse mot brottiderna erhållna vid de initiella 
materialprovningarna göras och i tredje hand  kan en jämförelse mot standardkravet 165 
timmar vara aktuell. Vid provning med inre tryck är tiden till segt brott mycket starkt 
beroende på dragspänningsnivån i rörmaterialet och tiden till sprött brott starkt beroende 
på det enskilda provrörets innehåll av inhomogeniteter i rörväggen. Generellt  medför 
detta att spridningen i brottider mellan nominellt lika belastade rör kan skilja med en 
faktor 4 eller mer. 
 
Tabell 6-2 visar resultaten från provningarna enligt provtyp 2 (165-timmarsprovningen) 
för de olika materialtyperna och för både klämt och opåverkat rör. De indikerade tiderna 
är uppskattade från de initiella materialprovningarna från de tidigare gjorda 
hållfasthetsklassificeringarna.  
 
 
Tabell 6-1. Kravgränser för polyetenrör vid hydrostatiska tryckförsök (EN 12201-2, 
avsnitt 7.2). 
 
Provtyp Temperatur 

(°C) 
Brottid 
(timmar) 

Material Spänning 
(MPa) 

1 20 ≥100 PE 80 
PE 100 

10,0 
12,0 

2 80 ≥165 PE 80 
PE 100 

4,5 
5,4 

3 80 ≥1000 PE 80 
PE 100 

4,0 
5,0 
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Tabell 6-2. Resultat vid provning med materialspänningar enligt 165-timmars normprov. 
 
Material Klämning 

(Prov) 
Spänning 
(MPa) 

Provningstid 
(timmar) 

Observation Indikation 
(timmar) 

Vestolen A 
6060  
(PE 100) 

Klämt (1B) 5,4  4023 Ej brott > 10000 
Opåverkat 
(1C) 

5,4 3993 Ej brott > 10000 

EL-LENE 
H1PC 
(PE 100) 

Klämt (4B) 5,4 4021 Ej brott 5000-6000 
Opåverkat 
(2C) 

5,4 3754 Ej brott 5000-6000 

Hostalen GM 
5010 T3 
(PE 80) 

Klämt (3B) 4,5 2011 Ej brott > 20000 
Opåverkat 
(3C) 

4,5 Ej provat   

 
 
Provningarna avbröts utan att brott hade inträffat på något rör och provningstiderna för 
både klämda och opåverkade rör  överstiger både 165-timmars och 1000-timmars kraven 
(provtyp 3)  i normen. Provningstiderna understiger dock de indikerade brottiderna från 
de initiella materialklassificeringarna. Någon slutsats om en skillnad i livslängd mellan 
klämda och opåverkade rör kan inte dras från dessa resultat. 
 
6.2 Provningar med förhöjda materialspänningar 
För att forcera fram brott i rören  höjdes spänningsnivån i rören  genom tryckökning, för 
ett  av rören i flera steg. De successiva spänningsnivåerna jämte de indikerade brottiderna 
vid respektive spänningsnivå baserade på de initiella materialklassificeringarna visas i 
Tabell 6-3. 
 
Efter en kraftig spänningsökning gick de två PE 100, DN 315, SDR 17 rören (Vestolen), 
prov 1B och 1C, till brott relativt snabbt. Brottet i det klämda provet 1B skedde rakt över 
klämstället. Brotten i bägge proverna var av segbrottstyp som också rören i de tidigare 
materialklassificeringsförsöken uppvisade vid motsvarande spänningsnivå. Brottiden för 
röret som hade utsatts för klämning gick till brott något före referensröret som ej hade 
klämts. Skillnaden är dock alltför liten för att visa på en signifikant minskning i livslängd 
orsakad av sammanklämningen.  
 
 
Tabell 6-3. Resultat efter provning med ett steg ökad materialspänning. 
 
Material Klämning Spänning 

(MPa) 
Provningstid 
(timmar) 

Observation Indikation 
(timmar) 

Vestolen 
A 6060 

Klämt 
(Prov1B) 

5,4 
6,1 

4023 
24 

Ej brott 
Segbrott 

> 10000 
500-700 

Opåverkat 
(Prov 1C) 

5,4 
6,1 

3993 
42 

Ej brott 
Segbrott 

> 10000 
500-700 

EL-LENE 
H1PC 

Klämt 
(Prov 4B) 

5,4 
5,5 

4021 
4361 

Ej brott 
Sprödbrott 

5000-6000 
700-1700 

Opåverkat 
(Prov 2C) 

5,4 
5,5 

3754 
4751 

Ej brott 
Ej brott 

5000-6000 
700-1700 

Hostalen 
GM 5010 
T3 

Klämt 
(Prov 3B) 

4,5 
5,48 
5,65 
5,76 

2011 
3238 
595 
217 

Ej brott 
Ej brott 
Ej brott 
Ej brott, 
avbrutet prov 

> 20000 
300-2000 
90-130 
12-60 

Opåverkat 
(Prov 3C) 

4,5 Ej provat   
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För två rör, 4B och 2C, av den andra rörtypen , PE 100, DN 315, SDR 11 (EL-LENE) 
valdes en betydligt måttligare spänningshöjning, från 5,4 till 5,5 MPa. 
 
Efter tryckhöjningen uppvisade prov 4B, som hade utsatts för klämning vid en kontroll 
efter 3575 timmas provning en invändig sprickbildning, indikerande ett begynnande 
sprödbrott Sprickan var ca 10 mm lång och röret gick till sprödbrott efter 4361 timmar då 
sprickan hade förlängts till ca 70 mm. Sprickan uppstod, 90 grader från klämstället. Även 
det icke klämda referensröret (2C) uppvisade flera mindre sprickor (ca 9-10 mm långa) 
vid en kontroll efter 4203 timmar. Vid 4751 timmar inspekterades röret igen och 
sprickbildningen hade fortskridit något sedan föregående inspektion. Det beslutades då att 
provet skulle avbrytas utan att invänta slutgiltigt brott då den konstaterade 
sprickbildningen i sig bedömdes som tillräckligt resultat. 
 
Av den tredje rörtypen PE 80, DN 315, SDR 11 (GM 5010 T3), provades det klämda, 
provet 3B. Röret provades i steg med tre successiva spänningshöjningar. Efter att den 
indikerade brottiden hade passerats för respektive spänningsnivå så höjdes trycket till 
nästa nivå. När den indikerade brottiden för den sista spänningsnivån hade passerats 
avbröts provet. Då resultaten för prov 3B efter tryckhöjningarna översteg indikerad 
livslängd flera gånger om förväntades inte resultat från referensröret kunna förändra 
bedömningen av det klämda röret. Det beslöts därför att referensröret, 3C, inte behövde 
provas. 
 
Bilder på rören som gick till brott visas i Figur 6-1 och 6-2. 
 
Det kan finnas flera förklaringar till att provningsresultat från rör i löpande produktion 
skiljer sig från resultat från materialklassificeringsproverna och att man endast kan 
förväntas få en ungefärlig överensstämmelse. För det första skiljer sig materialen mellan 
olika tillverkningsbatcher vilka kan ha varierande molekylviktsfördelningar och  
 
 

 
 
Figur 6-1. Prov 1B (segbrott), 1C (segbrott) och 4B (sprödbrott) efter provning. 
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Figur 6-2. Närbild av sprödbrottet i prov 4B. Vänster bild visar begynnande spricka efter 
3575 timmar och höger bild visar brottsprickan efter 4361 timmar vid 5,5 MPa 
belastningsnivå. 
 
 
sidoförgreningsgrader och därmed materialegenskaper, men ändå ligga inom 
toleransgränserna för materialet. För det andra så är materialklassificeringarna oftast 
baserade på provning av rör med små dimensioner. Processparametrarna såsom 
materialflöde, materialtemperatur vid extruderingen och avkylningsförlopp är olika vid 
tillverkning av stora respektive små rördimensioner. Detta ger olika morfologi och 
kristallinitet i materialen vilket i sin tur påverkar t ex materialens krypegenskaper och 
motståndsförmågan mot långsam spricktillväxt. Dessa variationer påverkar i sin tur 
livslängden hos de trycksatta rören. 
 
Tryckprovningsförsöken visar att klämda och opåverkade rör har helt jämförbara 
hållfastheter inom den spridning som erfarenhetsmässigt är den normala vid 
tryckprovningar. Resultaten påvisar således ingen säkerställd förkortning av livslängden 
hos de klämda rören.  
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7 Diskussion 
Målet har varit dels att se om det finns generella begränsningar vad gäller rör- och 
ledningstyper, material och dimensioner för vilka sammanklämning är lämpligt, och dels 
att identifiera kvarstående frågeställningar som behöver utredas innan riktlinjer kan 
utformas för användning av sammanklämningsteknik. Som underlag har gjorts en 
intervjuundersökning med användare, tillverkare och leverantörer av klämutrustning, 
samt en litteraturstudie. En orienterande serie tryckprovningar på både klämda och 
opåverkade rör har också genomförts. 
 
7.1 Intervjuer 
Utfallet av intervjuerna kan ses som en i huvudsak samstämd svensk uppfattning. Man 
tror att tekniken är skadlig och använder den sällan, främst när det framstår som 
nödvändigt. Klämning kan vara aktuell vid akuta och planerade reparationer där många 
eller särskilt viktiga abonnenter drabbas och inga andra metoder står till buds eller då det 
är långt mellan ventilerna eller om någon ventil är ur funktion. En förutsättning är även 
att rörmaterialet bedöms tåla en sammanklämning. 
 
Tekniken är begränsad till rör av PE 80- och PE 100-material. Osäkerhet råder om såväl 
äldre som nyare material. Beslut om användning och riskbedömning sker på olika sätt 
inom företagen, ofta ad hoc.  
 
Klämningar genomförs enligt anvisningar från leverantörer och tillverkare. Anvisningar 
omfattar rekommenderade tillämpningsområden och arbetsutföranden, men diskuterar 
inte eventuella negativa effekter. Det finns därför ett behov av säkrare, oberoende 
underlag för beslut om i vilka situationer tekniken är säkerhetsmässigt försvarbar.  
Utformning av geometrier, klämhastighet mm varierar mellan utrustningar. Detta bidrar 
till osäkerheten kring användandet. I amerikansk standard, ASTM, finns beskrivningar 
både av utrustningar och arbetsprocedurer. Det är oklart om dessa är implementerade i 
utrustningar och metoder som används i Sverige. 
 
7.2 Litteratursökning 
Mycket av litteraturen om rörklämning är artiklar från omfattande undersökningar under 
80- och 90-talen från begränsade FoU-miljöer i USA. Resultaten har möjligen legat till 
grund för de standarder som tagits fram inom ASTM. Då det gäller sammanklämning av 
rör av senare generationers rörmaterial är FoU-rapporteringen mera sporadisk. Det finns 
aktuell forskning om generell skadebildning och brott i polymerer men denna är inte är 
knuten till de specifika förhållandena i klämda rör. Fenomenologiskt känner man till hur 
materialförändringar uppstår och yttrar sig, och hur detta hypotetiskt skulle kunna 
påverka livslängden. Hur man med provning avgör om en kombination av rör, utrustning 
och procedur ger acceptabelt låg påverkan beskrivs i en ASTM-standard. En teoretisk 
modellering av förhållandena vid rörklämning saknas däremot vilket kan bero på 
problemets komplexitet. 
 
Några parametrar som har studerats i flera fall är: 

• Rörmaterial och rördimension. De stora deformationerna vid klämöronen ger 
upphov till tydliga veckningar av materialet i rörets inneryta p.g.a 
materialkompressionen samt stora dragtöjningar på rörets ytteryta. Det har 
påvisats att de stora dragtöjningarna kan ge upphov till inre kaviteter i materialet. 
Det finns resultat som tyder på att styvare/starkare material och grövre 
dimensioner skulle påverkas i högre grad. Olika undersökningar ger dock 
skiljaktiga resultat vilket kan vara en följd av att man tillämpar olika metoder och 
accelererar provningarna på olika sätt med förhöjd temperatur eller vätmedel. I 
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många fall har man även avbrutit experimenten när aktuellt kravet är uppfyllt. 
Man måste därmed konstatera att det inte föreligger några statistiskt säkerställda 
bevis på att de materialförändringar som uppstår vid en normal klämning 
förkortar rörets livslängd. 

• Verktygsgeometri och sammanklämningsgrad. Det finns en konflikt mellan 
önskan att klämma så hårt att man får tätt och önskan att begränsa 
sammanklämningsgraden för att begränsa belastningen på rörmaterialet. 
Genomförda studier har dock inte lett fram till någon allmänt accepterad princip 
för optimalt val av klämverktygsgeometri och kläm- och avlastningshastigheter. 

 
I två specifika fall har dock klämningen visat sig medföra skador på röret. Det ena fallet 
gäller rör där rörets utsida har haft skarpa längsgående repor på klämöronens plats. Man 
har då sett att reporna fördjupas så kraftigt att röret inte längre motstår arbetstrycket. Det 
andra fallet gäller rör med PP-mantel där man då klämning har skett vid låga temperaturer 
har funnit att sprickor som uppstår i PP-manteln kan fortplantas in i det underliggande 
PE-röret. Båda dessa riskfall bör kunna undvikas genom tydlig information till den 
personal som utför klämningarna. 
 
7.3 Sammanklämningsförsök 
Granskningen av materialförändringarna vid klämöronen bekräftar den generella bilden 
av att rynkor och ytmönster uppstår och att ytan därigenom får ett förändrat utseende. I 
tjockare rör och vid grövre dimensioner blir förändringarna större. Man ser också att 
rynkorna och mönstren skiljer sig mellan rörtyperna. I röret med minst väggtjocklek (PE 
100-material) visade sig ett tydligt sicksack-mönster. Detta mönster var något mindre 
markant för det rör som var något mer tjockväggigt (PE 100-material) för att vara nästan 
helt osynliga i det mest tjockväggiga röret (PE 80-material). En möjlig förklaring kan 
vara det faktum att väggtjockleken påverkar avsvalningsförloppet. Ett tjockväggigt rör 
svalnar långsammare än ett tunnväggigt rör. En snabbare kylning kan påverka morfologin 
så att molekylkedjorna kan i mindre grad orientera sig under extruderingen och 
efterföljande dragning än för ett rör som svalnar långsammare. Vidare påverkas 
kristalliniteten. En snabbare kylning ger mindre kristallinitet. Här kan även det 
förhållandet att rören är tillverkade av tre olika PE material ha betydelse.  
 
7.4 Tryckprovningar 
För att utvärdera om en sammanklämning påverkar livslängden genomfördes 
tryckprovningar liknande de som utförs vid material och produktkontroll. Ett klämt och 
ett icke klämt rör vardera av rörtyperna 1 och 2 och ett klämt rör av rörtyp 3 valdes ut för 
provning.  
 
I en första provfas utsattes rören för de provningsbetingelser som gäller för sådan 
standardiserad tryckprovning där normkravet är att brottiden skall visas vara minst 165 
timmar - Vare sig klämda eller icke klämda rör hade gått till brott efter provningstider 
mellan 2011 och 4023 timmar. Detta innebär att resultaten inte bara uppfyller 165-
timmars kravet utan även kraven för den i normerna angivna alternativa 1000-
timmarsprovningen. Någon slutsats om en skillnad i livslängd mellan klämda och 
opåverkade rör kan inte dras från dessa resultat. 
 
I en andra provfas höjdes provtrycken för att få rörbrott på kortare tid. För rörtyperna 1 
och 2 innebar detta en direkt jämförelse genom att både ett klämt rör och ett icke klämt 
rör utsattes för samma belastningshistorik. För rörtyp 1 gick rören till snabba brott, 24-42 
timmar, efter en kraftig tryckhöjning. För rörtyp 2 uppträdde utvändiga sprickor i båda 
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rören efter 3500-4200 timmar efter en måttligare tryckhöjning. Resultaten indikerar att 
ingen signifikant skillnad föreligger mellan hållfastheten hos klämt och icke klämt rör. 
 
Som ett sista steg i utvärderingen gjordes en jämförelse av brottider mellan tidigare 
gjorda materialklassificeringstester och brottider de i denna studien genomförda 
tryckförsök. Man bör härvid notera att denna jämförelse måste betraktas som 
approximativ eftersom materialklassificeringstesterna är gjorda på rör från andra 
materialbatcher och på en mindre rördimension, vanligen DN 32. Materialegenskaperna 
varierar inom givna toleransområden för olika batcher och rör kan få olika egenskaper 
både beroende på skillnader i polymeriseringsprocessen vid framställning av 
polyetenråvaran och beroende på skillnader i extruderingsprocessen vid rörtillverkningen. 
Med hänsyn härtill är resultaten från tryckförsöken för både klämda och icke klämda rör i 
överensstämmelse med resultaten från materialklassificeringarna. 
 
Från tryckprovningarna har, utifrån den begränsade provserie som genomförts, det 
således inte kunna påvisas att sammanklämning av rören har någon effekt på rörens 
livslängd . För att kunna utreda om en eventuell mindre skillnad trots allt kan föreligga 
krävs en större provserie för att kunna nå signifikanta resultat. 
 
7.5 Skademekanismer 
Polyetenrör har vanligen en slumpmässig distribution av materialdefekter i form av 
inhomogeniteter. Den i sammanhanget relevanta brottmekanismen bedöms vara en 
långsam spricktillväxt från en inhomogenitet i rörväggen. Således innebär att det första 
framtida brottet kan förutses starta från den kritiska (största) inhomogeniteten på hela 
rörsträckan. Teoretiskt skulle en klämning över en inhomogenitet kunna öka dess 
skadeverkan och därmed reducera livslängden. En statistisk analys skulle kunna visa hur 
stor risk det är att livslängen reduceras beroende på frekvensen av inhomogeniteter samt 
effekten på livslängden av en klämning över en inhomogenitet.  
 
Resultaten från de utförda experimenten tyder inte på någon generell försämring vid 
klämningen men undersökningens begränsade omfattning ger inte underlag för någon 
statistiskt baserad analys. Med ett statistiskt synsätt skulle det dock finnas en viss risk att 
klämningen görs exakt där ledningens största inhomogenitet finns vilket då skulle kunna 
medföra att skadetillväxten i denna punkt påskyndas och ledningens livslängd därmed 
faktiskt förkortas. 
 
Erfarenheterna på mindre rördimensioner tyder inte på någon påverkan men det mycket 
begränsade erfarenhetsmässiga och experimentella underlaget för större rör gör det 
rimligt att tillsvidare anamma den försiktighetsprincip som i många fall redan tillämpas 
innebärande att vid haverier och reparationer bedöma risken för problem med 
sammanklämningen vara så låg att den är värd att ta i det akuta läget men att man 
avvaktar med en allmän användning av klämningstekniken på rördimensioner över 
355 mm intill dess risknivån kan värderas med bättre säkerhet. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 
Användning och procedurer 
 
Den nuvarande, i Sverige begränsade, användningen av sammanklämningstekniken sker 
enligt företagspraxis och anvisningar från leverantörer och tillverkare. Trots detta finns en 
osäkerhet kring användningen. För att användarna ska känna en större säkerhet när 
tekniken kan användas bör procedurerna vara tydliga gällande vilka rör som kan 
sammanklämmas och vilken utrustning som ska användas. Dessa saker kan exempelvis 
tas fram i samråd med rörtillverkare och leverantörer av sammanklämningsutrustning. 
Procedurerna bör vara tydliga med satta gränser för sådant som temperatur, 
klämhastigheter, kontroll av ev. skador på röret vid klämstället, återcirkulering mm.  
 
Sammanklämning av rör bör aldrig vara ett alternativ till reguljära ventiler i ett rörsystem 
utan bör användas i speciella fall, t ex vid akuta och planerade reparationer där många 
eller särskilt viktiga abonnenter drabbas och inga andra metoder står till buds eller då det 
är långt mellan ventilerna eller om någon ventil är ur funktion. 
 
Sammanklämning bör inte ske upprepade gånger på samma ställe. Om en 
sammanklämning har skett bör detta tydligt märkas upp på rörledningen och 
dokumenteras. 
 
Kunskap om påverkan på livslängd 
 
Det kan konstateras att tekniken med avstängning av PE-rörsledningar genom 
sammanklämning har använts under många år och miljontals gånger på gasrör av 
moderna material och i mindre dimensioner i huvudsak helt utan problem. Tekniken har 
också kommit att användas för både gas- och VA-rör av större dimensioner, på senare tid 
för VA-rör ända upp till DN 630. Även erfarenheterna i dessa fall är så gott som entydigt 
positiva. För de större rördimensionerna är dock erfarenhetsunderlaget fortfarande litet 
och en försiktighetsprincip med riskmedvetenhet bör tillämpas. 
 
I två speciella fall har dock haverier uppmärksammats. Det ena fallet gäller rör där rörets 
utsida har haft skarpa utvändiga längsgående repor vid klämöronen och i det andra fallet 
vid sammanklämning av rör med PP-mantel vid låg temperatur. Dessa riskfall bör 
uppmärksammas i procedurerna och undvikas. 
 
Det finns ett behov av bättre kunskap om hur rör av nyare material, och också hur äldre 
rör som varit i drift en längre tid, påverkas av en sammanklämning. Den kunskap som 
finns är byggd på enskilda experiment i material som varit länge på marknaden och under 
vissa förhållanden. Det skulle behövas generalisering och modellbildning, som också 
omfattar nyare material. Sådant arbete kräver såväl koppling mellan materialvetenskap, 
statistik och solidmekanik, som numeriska modeller, sannolikt FEM-modeller, och 
studier.  
 
Ett mera pragmatiskt sätt vore att utnyttja t ex ASTM:s metod för kvalificering 
systematiskt för ett antal material, arbetsprocesser och verktyg för att på så sätt få ett 
tydligt avgränsat giltighetsområde, där nya material successivt kan ”kvala in”. För detta 
skulle krävas ett större, samordnat internationellt arbete och överenskommelse om 
ömsesidig acceptans av provningar enligt ett visst förfarande. 
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Rekommendationer 
 
Nedanstående punkter summerar rekommendationer som framkommit ur studien: 

• Rör som skall sammanklämmas skall vara fria från längsgående utvändiga repor i 
klämningsområdet. Man bör vara observant vid rör lagda med grävningsfri 
läggningsteknik. 

• För rör med skyddsmantel av PP bör klämning inte utföras vid temperaturer 
under +10 °C. Om klämning ändå måste ske bör skyddsmanteln först tas bort vid 
klämstället. 

• För rör tillverkade av tidigare generationer av polyeten (före 1985) bedöms 
skaderisken generellt vara större men tekniken bör kunna användas i nödfall. 

• Sammanklämning av rör som är större än 400 mm bör göras efter noga 
riskövervägande och i samråd med expertis då kunskap om effekter på 
livslängden är relativt liten vid rapportens skrivande. 

• Upprepade sammanklämningar på samma ställe på röret undvikas. Detta ligger 
också i linje med rekommendationer i litteraturen. Exempelvis innebär detta att 
det är direkt olämpligt att tänka sig att ersätta ventiler i ventilbrunnar med 
återkommande klämningar vid behov. 

• Procedurer för hur sammanklämning ska genomföras och med vilken utrustning 
bör finnas. Dessa bör vara tydliga gällande giltighetsområde avseende rörtyper 
och processparametrar. Till exempel kan någon erkänd standard exempelvis 
gällande ASTM-standard eller den engelska GIS-standarden ligga till grund för 
procedureren. Alternativt följer man någon av de beskrivningar som 
utrustningstillverkarna tillhandahåller.  

• En successiv uppföljning av erfarenheter rörande sammanklämning av rör med 
större dimensioner och nyare material bör göras. Ett komplement till detta är 
riktade experimentella undersökningar och eventuellt modellbildning kring 
skadeprocesser. 
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Bilaga 
 
Tillvägagångssätt för kartläggningen 
 
Kartläggning av teknikens utbredning i Sverige utfördes genom att representanter från 
fyra gasbolag och tolv vattenbolag tillfrågades. Vad gäller vattenbolagen valdes dessa så 
att de representerade både större och mindre bolag.  
 
Fyra leverantörer och tre tillverkare av sammanklämningsverktyg identifierades med 
hjälp av svaren från vatten- och gasbolagen. Av dessa kontaktades tre av leverantörerna 
och en av tillverkarna.  
 
Samtliga kontakter togs i första skedet per telefon där de kontaktade informerades om 
projektet och dess syfte. I nästa steg skickades ett frågeformulär ut till de utvalda 
kontaktpersonerna. I något fall där den inledande telefonkontakten inte lyckades 
skickades frågeformuläret först tillsammans med presentation av projektet och dess syfte 
och följdes därefter upp med telefonkontakt. 
 
Följande frågeformulär skickades till kontaktpersonerna på gas- och vattenbolagen: 
 

Kartläggning - Tillfällig avstängning 
genom sammanklämning (squeeze-off) 
 
Namn på företag. 
Namn: 
 
Avstängningsmetoder 
I vilken omfattning används sammanklämning (squeeze-off) för avstängning? 
Finns det andra metoder för avstängning som används? 
Hur är i så fall förhållandet mellan dessa och vilka är de? 
Vad avgör i så fall vilken avstängningsmetod som används? 
 
När och var 
När används sammanklämning som avstängningsmetod? 
Akuta reparationer? 
Planerade reparationer? 
Täthetsprovningar? 
Andra sammanhang? 
På vilka ledningstyper och rörmaterial används metoden? 
Vilka medier berörs – gas, vatten, andra medier? 
Hur skiljer sig förutsättningar mellan gas-, vatten- och eventuella andra 
medieapplikationer med avseende på rörmaterial, ledningsdimensioner, driftlaster – tryck, 
temperatur (medietemp och omgivningstemp)? 
Hur påverkar eventuella skillnader skaderisker, skadebedömningar - riskbedömningar – 
kvarvarande livslängd i ledningen.  
Vilka ledningsdimensioner berörs?  
Vid vilka medietryck används metoden? 
Vilka medie- och omgivningstemperaturer är aktuella? 
 
Genomförande 
Vem/vilka initierar avstängningar? 
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Vem/vilka ansvarar för och utför avstängningar? 
Hur genomförs avstängningar? 
 
Kvalitetssäkring 
Finns det normer/regler för var när och hur avstängningar kan/skall ske genom 
sammanklämning? 
Vilka marginaler finns med avseende på skador och begränsad livslängd för 
ledningen/rörmaterialet? 
Vem/vilka ansvarar för och utför skadebedömningar och riskbedömningar? 
Dokumenteras detta och i så fall hur och av vem? 
Förs skadestatistik och i så fall hur och av vem? 
 
Tillverkare/leverantörer av sammanklämningsutrustning 
Vilka tillverkare/leverantörer finns? 
Vilka tillverkare/leverantörer anlitas? 
Manualer/tillämpningsanvisningar – hur verifieras dessa/vilka verifikationer finns? 
Skaderisker – hur bedöms dessa ur tillverkare-/leverantörsperspektiv? 
 
Övrigt 
Egna synpunkter och kommentarer. 
 
Till de utvalda leverantörerna ställdes följande frågor: 
 
Finns det manualer, tillämpningsanvisningar eller liknade över hur 
utrustningen/utrustningarna bör/skall användas? 
Hur påverkas nya respektive gamla rör med avseende på hållfasthet och livslängd när de 
sammanpressas vid avstängningar? 
Lämnar ni några rekommendationer vad gäller olika medier, tryck, temperaturer mm i 
och kring de rör som utrustningarna används på? 
 
För vissa kompletterande uppgifter gällande den klämutrustning som användes i 
klämförsöken kontaktades tillverkaren. 
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