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Generellt om installation
Installationen av fjärrvärmerör och -delar ska utföras:
• I enlighet med installationsplan och rörtillverkarens anvisningar.
• I enlighet med projekteringsdokumentation för att försäkra sig
om tillräcklig säkerhet för installatörer och annan personal på
arbetsplatsen såväl som för tredje part.
• Så att installation och drift inte skadar andra byggnationer eller
installationer. Omvänt skall dessa inte heller kunna ha möjlighet att förorsaka skada på rörledningen.
Vid installation av fjärrvärmerör och -delar skall endast sådant
material och sådana arbetsmetoder användas, som uppfyller
specificerade instruktioner, stadgar och standarder.
Om ändringar görs under installationen, skall projekterings
dokumentationen ändras för att överensstämma med dessa.
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2. Hantering, mottagning och lagring

0,1 m

• Om man inte kommit överens om annat, levereras rör och
rördelar vanligen med lastbil och mottagaren svarar för
lossning.

max 2 m

Allmänt:

• Säkerheten skall alltid sättas i första hand vid lastning,
transport, lossning och lagring.
• Produkterna är ofta tunga, vilket kan medföra fara för både
personer som hanterar produkterna och personer som
befinner sig i närheten.

1m

• Eftersom förhållanden gällande gods som lossas, lossningsplats och lossningsutrustning kan variera bör varje lossning
planeras och förberedas noggrant så att säkerheten alltid
kommer i första hand.
• Eftersom skador, som uppkommer under transport och
lossning kan medföra defekter eller läckage är det viktigt att
man eftersträvar en varsam hantering.
• Chauffören, mottagaren och kran-/truckföraren skall före
lossning gemensamt gå igenom lossningsprocessen, utrustningen, lossningsplatsen och upplagringsplatsen.

Instruktioner för mottagaren:
• Planera i god tid området för lossning i enlighet med
Trafikverkets regler. Kontrollera att utrymmet för både
bil med trailer samt kran eller truck är tillräckligt stort.
Kontrollera även att framkomligheten är god och att
underlaget är tillräckligt plant.
• Förbered området med antingen sandbädd eller träströ för
det nedersta rörupplaget. Se till att den planerade upplagsplatsen är plan så att det inte finns risk för att rören kommer
i rörelse vid lossning. Se till att rören säkras med kilar,
stolpar eller spännremmar när de lossats.

2m

2m

• För att kunna planera transporten måste beställaren/mottagaren meddela rätt leveransadress och kontaktuppgifter
helst redan vid beställningstillfället, men senast en vecka
före leverans. T.ex. för en fredagslastning bör vår personal
ha information senast måndag morgon samma vecka. Denna information är viktig, för att man skall kunna lasta godset
i rätt ordning.
• När godset anländer skall en representant för mottagaren
vara på plats för att anvisa lossningsplats, hjälpa till med
lossningen, kontrollera godset och kvittera fraktsedeln.
• Kontrollera godset i förhållande till fraktsedeln.
• Rapportera saknat gods samt skadat gods med foto
omgående.
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Uponor Wehotherm ® Installationshandbok | 3

Instruktioner för chauffören:
Chauffören ansvarar för att
godset är tillräckligt säkrat
under transporten.

Ha alltid minst 10–12 spännband med till lastningen.

RAHTIKIRJA

EL

FRAKTSED

Hantera produkterna varsamt.

RAHTIKIRJA

EL

FRAKTSED

Be alltid kundens representant om underskrift och
namnförtydligande.

Chauffören skall ha genomgått en kurs i arbetssäkerhet
och kunna uppvisa ett giltigt
arbetssäkerhetskort som
bevis för detta.

Håll alltid behörigt säkerhetsavstånd vid lossning.

Chauffören skall alltid bära
varselväst, hjälm och
säkerhetsskor under lastning
och lossning. Lokala regler för
arbetsplatsen skall följas.

Om chauffören anser att
lossningen inte kan utföras
på ett säkert sätt avbryts
lossningen.

Chauffören skall kontrollera
fraktsedeln: Leveransadress,
kontaktperson, leveranstidpunkt och notera eventuell
anteckning om farligt gods.

Eventuella minderåriga
medpassagerare skall vara
i hytten under lastning och
lossning.

Chauffören skall ringa till kundens kontaktperson 2 timmar
innan han anländer för att lossa. Kontaktpersonens telefonnummer finns på fraktsedeln.

Returvaror får endast tas
emot om man har kommit
överens om det.

Säkerhetsinformation från
kunden och lokala regler
för arbetsplatsen skall alltid
följas.

Följ trafikverkets regler
“Arbete på väg.

Rapportera skador och
saknat gods omgående. Gärna med foto.
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Lossning av rör:

Lossning med kran

• Rör med ytterdiametern Ø 90…400 mm kan lossas flera på
en gång i buntar. Rör med en ytterdiameter som är större
än 400 mm lyfts alltid enskilt. (Se tabellen nedan). Lossning
sker med nylonstroppar. Innan spännremmarna försiktigt
lossas skall man försäkra sig om att trailern står plant och
att lasten hålls på plats på annat sätt t.ex med hjälp av
stolpar. Vid trucklossning får trailern absolut inte luta mot
lossningssidan.

Vid lossning med kran,
lägg först en lyftstropp runt
friändarna och lyft rören i ena
änden så att man kan placera
lyftstroppar runt mitten av
rören.

• Pallgods lossas alltid så att stropparna placeras under
pallen.

Lägg sedan två lyftstroppar
runt rörbunten på mitten.
Sänk därefter ner rörbunten
tillbaka på bilen.

• Vid trucklossning, se till att gafflarna är fria från snö och is.
Gafflarna skall luta bakåt vid lossning.
• Se även till att det finns tillräckligt med svängrum och att
området där trucken rör sig är tillräckligt plant.

Max. antal rör som får lyftas på en gång:
Lossning Lossning
med kran med kran
12 m
16/18 m

Lossning
med truck
12 m
(gaffellängd
120 cm)

Lossning
med truck
16/18 m
(gaffellängd
120 cm)

Ytterdiameter Antal rör Antal rör Antal rör per
(mantel) mm per lyft
per lyft
lyft

Antal rör per
lyft

90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
1400

20
20
20
15
10
10
8
8
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
15
10
10
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
10
9
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
10
9
8
7
6
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rörbunten kan därefter lyftas
ned från trailern i stropparna.

Lossning med truck
Använd breda gafflar (min.
150 mm), för att få så stor anliggningsyta som möjligt och
avståndet mellan gafflarna
minst 1,5 m. Kontrollera att
gafflarna är fria från snö och
is. Kör försiktigt in gafflarna
vågrätt så att rörens mittmärke är mitt emellan gafflarna.
Notera max. antal rör enligt
tabellen.

Lyft försiktigt upp rören och
luta genast gafflarna 20…30°
bakåt (mot trucken). Lyft rören över stolparna och backa
därefter.

Kör försiktigt rören till upplagsplatsen. Undvik att köra
på ojämnheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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3. Markarbete
3.1 Schakt
3.1.1 Typsektion för enkelrör

Markeringsnät

Min 400 mm

Resterande fyllning

Kringfyllnad; sand 0–16 mm

wts00225

Dränerande ledningsbädd
2–8 mm, min 150 mm

Ev dränrör
BERGSCHAKT

JORDSCHAKT

Rekommenderade schaktmått
Mantelrör [mm]
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900

A min [mm]
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300

C min [mm]
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
400
400
400
400
400
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3.1.2 Typsektion för dubbelrör

Markeringsnät

Min 400 mm

Resterande fyllning

Kringfyllnad; sand 0–16 mm

Dränerande ledningsbädd
2–8 mm, min 150 mm

wts00226

Ev dränrör

BERGSCHAKT

JORDSCHAKT

Mantelrör Dy [mm]

A min [mm]

≤ 225
>225

200
250

3.1.3 Schaktexpansion
Schakt för expansionsböjar i fast
jord vid förvärmning.
Rörelse

wts00227

Mantelrör
Dy [mm]
110
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
560
630
710
800
900

Bredder
A [mm]
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
450
500
500
550
600
800

C [mm]
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

Expansionszon
L [m]
0,8
1,0
1,2
1,3
1,5
1,8
2,0
2,2
2,7
3,1
3,5
3,6
4,3
4,7
5,0
6,0
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3.1.4 Schaktavstånd
Minimiavstånd A till parallell fjärrvärmeledning.
A

wts00228

H

DN
20-65
100-200
250-300
400-600

Dy
min 60°

H = 0,6 m H = 0,8 m H = 1,0 m H = 1,2 m H = 1,4 m
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5
1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2

Minsta avstånd har beräknats för fjärrvärmerör med isolering
enligt serie 2.

Ledningsbädden skall vara plan och utförd i enlighet med kapitel 3.1.1 eller 3.1.2. Ledningsbädden skall vara packad till minst
90 % packningsgrad. Före kringfyllnad avlägsnas alla stöd och
pallningar av rörlinjen.
Kringfyllnaden görs med material med en kornstorlek på
max. 16 mm och där enbart 10 % av materialet har en
partikelstorlek på 0,1 mm eller mindre. Kringfyllnaden görs
i skikt om ca 20 cm i gången om packningen sker med
markvibrator under 100 kg och ca 30 cm om packningen sker
med markvibrator på 150 kg.
Ett violett markeringsband med texten “FJÄRRVÄRME läggs
på kringfyllnaden. Ett markeringsnät som täcker hela kringfyllnaden kan också användas.

3.2 Täckdjup
3.2.1 Täckdjup för kulvert
Minsta tillåtna täckdjup mäts till mantelrörets topp och är 0,4
m. Vid användning av T-stycke med lyft uppmäts täckdjupet
från avstickets övre mantelrörs yta. Om rörkulverten blir utsatt
för trafikbelastning, beräknas minsta tillåtna täckdjup enligt
formel 1. Om kulverten monteras under väg bör täckdjupet
vara minst 0,6 m.

Formel 1
wts00229

3.1.5 Återfyllnad av schakt

h = 0,17

(m)

F = Axeltryck i ton

Täckdjupet (h) är uppmätt mellan mantelrörets topp och undre
ytan av asfalt eller betong. Om det finns ett rör eller en kabel
mellan fjärrvärmekulverten och markytan, beräknas hela täckdjupet + kabelns eller rörets höjd.
3.2.2 Maximalt täckdjup för kulvert
Det maximala täckdjupet är i de flesta fall begränsat av
installationslängd och friktionskrafter. Det allra största tillåtna
täckdjupet är 2,5 m till centrum av fjärrvärmekulverten.
3.2.3 Minimum täckdjup för kulvert - specialsituationer
Vid användning av små täckdjup bör komprimering av fyllsand
göras ytterst noggrant, eftersom en stor del av trafiklasten då
måste tas upp av den komprimerade sanden kring röret. Genom att använda en tjock stålplatta kan man fördela trafiklasten på ett större område.
I mark där tjälskador inträffar bör små täckdjup inte användas.
Den tjälbenägna marken tar inte upp krafter på samma sätt
som komprimerad sand-/grusmark. Ovan eller intill en kulvert
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tillåts inte gropar, eller farthinder i vägytan p.g.a.den stora
dynamiska lasten, som fjärrvärmekulverten skulle bli utsatt för.
Små täckdjup som 0,4 m godkänns inte för t.ex. T-stycken och
böjar som har designats för att uppta expansionsrörelser.
wts00230

3.3 Expansionskuddar
Expansionskuddar kan användas för att skydda t.ex. böjar, avgreningar och ventiler från rörelser. Alla ventiler, T-stycken och
böjar, som utsätts för rörelser större än 50 % av isolertjockleken bör ges rörelseutrymme med hjälp av kuddar. Förvärmda
rörledningar där temperaturen hålls mellan 60°C och 120°C
och varierar enligt normala sommar- och vintervariationer,
behöver oftast inga kuddar.

Det måste dessutom finnas en sandkringfyllnad på minst 150
mm bakom kuddarna. Expansionskuddens höjd bestäms utgående från mantelrörets dimension.

Kuddarna installeras på en eller båda sidor (där rörelsen
inträffar) om kulverten i enlighet med projekteringsdokumentationen. Den maximala rörelsen en kudde kan ta upp är 75 %
av dess tjocklek.

Vid mindre dimensioner kan kuddarna fästas med hjälp av
glasfibertejp. Vid större dimensioner rekommenderas användning av en geotextil för att undvika att få in sand mellan
manteln och expansionskuddarna.

Skyddar ventilspindel
mot rörelse
Rörelse

Rörelse

Rörelse
Parallel T

Frän sidan

wts00234

Rörelse

Rörelse

Uppifrån
Min 1 m

Komprimerad
sand
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4. Montering
4.1 Förberedelse för skarvarbete
4.1.1 Anpassning av rörlängder
Rörelementen kapas till behövliga längder och från rörändarna
avlägsnas mantelrör samt PUR-isolering så att svetsändarna
får en längd på 230-250 mm. Kapningen av mantelrör utförs
med sticksåg eller figursåg.
Vid kapstart borras ett 22 mm hål i manteln. Mantelröret skall
kapas vinkelrätt och rakt runt röret.

wts00241

90°

460…500 mm

All PUR-isolering tas bort från ändarna, så att det vid svetsning av stålröret inte bildas giftiga gaser. All borttagen
PUR-isolering samlas upp enligt miljöbeskrivning. Vid kapning
av mantelrör och borttagning av PUR-isolering bör man iaktta
försiktighet för att inte förstöra eventuella fuktövervakningstrådar. Vid kyla bör man värma mantelröret innan kapning för att
undvika sprickor.
4.1.2 Utrymme för fogningsarbete
30 cm

wts00242

Vid varje skarv bör ett fritt utrymme om minst 30 cm skapas
mellan fjärrvärmerör och schaktbotten/schaktvägg på en
längd om 200 cm antingen genom pallning eller grävning.
Skarvstället skall vara torrt och rent från smuts. Om isoleringen av någon anledning har blivit våt måste denna skäras bort.

Minimum utrymme

30 cm

200 cm

4.2 Fogning
Ändproppar som finns på rörändarna skall sitta kvar ända tills
fogningen av rören påbörjas. Innan fogning av rör läggs holkar
och krympmaterial, som inte kan monteras i efterhand, på
rören. För att uppnå bra resultat rekommenderas användning
av skyddstält.
4.2.1. Anpassning av gods
h

Vid differens i väggtjocklek t’ ≤ 1,5 x tn anpassas den större väggtjockleken t’.
t´

wts00244

wts00243

Vid differens h ≤ 0,3 * tn mm och max 1 mm
justeras till ytterdiameter.

15° ± 5°

30° ± 5°

Vid differens iväggtjocklek t’ > 1,5 x tn
anpassas båda ändarna.

t´

wts00245

15°± 5°

15°± 5°

≥ 25 mm

1,6 ± 0,8 mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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4.2.2 Svetsning av mediarör
Vid svetsning av stålrör krävs, att de som svetsar har avlagt
kompetensprov enligt EN287-1 med tillhörande procedurprovning (WPAR) och svetsdatablad (WPS).
Alla typer av svetsmetoder är tillåtna, men för rör med större
väggtjockek än 3 mm rekommenderas manuell metallbågsvetsning (MMA) eller gasmetallbågsvetsning (MAG/MIG).
Förberedelse av svetsändar skall göras enligt EN 29692, med
undantag för skarv mellan sektioner av olika väggtjocklek. För
dessa se kapitel 4.3.

sätt minskar man på markfriktionskraften och gör det möjligt
att sammanpressa kompensatorn till den erfoderliga längden.
För att inte få böjmoment på kompensatorn bör inga girningar,
bågrör eller böjar finnas inom 12 m från engångskompensatorn. Innan förvärmningen påbörjas lösgörs kompensatorns
förspänning (svetshäftning slipas av).
Rörläggning

E-muff

NFP

4.2.3 Provtryckning

Lf

L max =Lf

NFP
Cirkulationsarrangemang
(Abonent)

Provtryckning/täthetsprovning skall utföras på så långa färdigställda rörsträckor som möjligt.
Återfyllning av rörshackt, förutom E-kompensator
Öppen schaktgrav vid E-kompensator

Under dessa test skall rörlinjen granskas visuellt, för att säkerställa att rördelar, svetsfogar och andra fogar är täta.
Svetsfogen skall testas enligt någon av följande metoder:
• Täthetstest med luft, 0,2 bars övertryck samtidigt som svetsfogen kontrolleras med lämplig indikationsvätska.
• Provtryckning med kallvatten med 1,43 ggr högsta tillåtna
drifttryck samtidigt som svetsfogarna kontrolleras. Provtrycket skall hållas minst i en timme, under vilken trycket inte
får sjunka.

Förvärmning av rörsträcka.
E-kompensator låses via svetsning, vid upnådd
beräknad komprimering av denna.

Expansion

4.2.4 Muffning
Fogning av mantelrör samt skumning av skarv skall utföras i
enlighet med kraven i EN 489:2003. Alla typer av skarv skall
utföras av ett av Svensk Fjärrvärme auktoriserat företag med
certifierad personal i enlighet med installationsanvisningar.

Expansion

Om fuktövervakning eller övervakningssystem är en del av
systemet skall alarmtrådar och andra komponenter installeras
i skarven enligt anvisningar. Alla skarv skall täthetstestas enligt EN 489:2003. Test av skarvarna skall utföras med luft eller
annan användbar gas.

4.3 Engångskompensator
Engångskompensator används vid fixerad läggning. Kulvertschaktet återfylls alltså i kallt tillstånd. Med hjälp av
engångskompensatorer kan man “förkorta stålröret vid uppvärmning och på så sätt erhålla både drag- och tryckkrafter
i stålröret beroende på driftstemperaturen. Maximal rörlängd
mellan engångskompensatorer är 2 x friktionslängden för
aktuell rörledning.
Kompensatorer levereras som standard i maximal utdragen
längd, men kan även levereras i förspänt läge enligt projektering. För underlättandet av rörexpansionen kan en plastfolie
läggas runt rören på båda sidorna om kompensatorn. På detta

Expansion

NFP

NFP

Isolering och återfyllning av
kompensatorschakt.

Värmerörelse
i drift

NFP

Friktionsfixerad rörsträcka

NFP

wts00247

Tätheten kontrolleras med såpvatten, som inte får skada mantel, skarvmaterial eller omgivning. Se kapitel 5 installationsanvisningar för de olika skarvmetoderna.

Expansion

Kompensatorn (PN16) skall provtryckas med max 24 bar vid
20°C i samband med den övriga linjen.
Kompensatorer som inte svetsats/låsts i sitt slutläge bör om
inget annat sagts byglas under provtryckningen.
Fogningen av mantel vid kompensator sker i princip på samma
sätt som för en normal skarv, förutom att muffen är 50-100
cm längre. För vissa dimensioner används centreringar för att
hålla muffen i position. Alarmtrådarna sätts i distanshållare
av plast p.g.a. att kompensatorn har en större diameter än
stålröret.
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4.4 Ventiler
Avstängningsventiler installeras i rörledningen på samma
sätt som rakrör. Om avstängningsventilen har en riktningspil,
skall ventilen monteras så att flödet är i denna riktning. Under
svetsningen skall kulventiler vara öppna och spjällventiler vara
stängda. Avstängningsventiler skall placeras i ledningen så att
inga böjmoment påverkar ventilerna.

ventilens tryckklass. Vid provtryckning med ventilen i öppet
läge är det tillåtna trycket 1,5 x ventilens tryckklass. Om
avstängningsventilen är enda tryckbärande komponent, måste
ledningen proppas med blindfläns eller motsvarande. Ventilens tomrum skall i sådana fall fyllas med syrelöst vatten för att
undvika korrosion.

Innan ventilen manövreras första gången skall ledningen spolas ordentligt, så att inte eventuellt skräp skadar ventilen. Vid
spolning av spjällventiler skall ventilen vara 5° stängd, så att
eventuell smuts lätt lossnar från tätningarnas ytor.

Manövrering av avstängningsventiler skall för ≤ DN150 utföras
med en för den avsedd T-nyckel. För större dimensioner
rekommenderas användning av planetväxel. Ventilerna skall
manövreras minst två gånger per år för att funktionen skall
kunna bibehållas.

Provtryckning mot stängd ventil får endast utföras med 1,1 x

4.5 Brunnar

• Schaktet fylls och packas till kulvertens hjässa likadant som för rör.
• Brunnen kapas till önskat mått.
• Betongplattor alternativt tryckimpregnerade reglar (45x150 mm) läggs ut
längs med kulverten.
• Brunnen placeras på plattorna och schaktet återfylls enligt anvisningar för
rör.

• Utrymmet runt teleskopet återfylls med ett finkornigt grusmaterial enligt
kraven för återfyllnadsmaterial.
• OBS! Varken teleskop eller brunn får vila mot kulverten.
• Minimiavstånd mellan brunnstopp och gjutjärnsbetäckning 300 mm.

Lyftande av teleskoprör

Vid beläggningsarbete

T.ex. med hjälp av en plankbit som fästs i en lyftlina. Betäckningen
skall kunna avlägsnas från den gamla beläggningen. Vid behov måste
teleskopröretgrävas fram.

Betäckningen lyfts upp en aning för att man skall kunna packa in beläggningsmaterial under. Betäckningen trycks ner och jämnas till samma nivå som
omgivande beläggning.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5. Skarv
5.1 DTK (dubbeltätande krympmuff)

Rengör mantelrören på en yta 150 mm från
ändarna. Ytorna måste vara rena och torra.

Aktivera mantelrören minst 150 mm från ändarna
tills de har ett sidenmatt utseende.

Montera mastikbanden runt mantelrören
ca 20 mm från ändarna. Pressa ihop
mastikändarna.

Avlägsna förpackningen. Kontrollera att muffen är
ren in- och utvändigt. Centrera muffen över
skarven. Avlägsna skyddspappret från mastik-banden. Krymp muffensändar (ca 100 mm).

Rengör och rugga ytan för att avlägsna
PE- och sandpartiklar.

Avlägsna förpackning samt papper från
krympmanschetten. Centrera manschetten
över muffänden och krymp från mitten
mot ändarna. Gör likadant med den andra
sidan.

Borra skumningshål samt utför täthetsprov.

Skumma skarven och montera skumningsproppar.

wts00252

Placera krympmuffen samt manschetterna på ett
av rören.

Färdig skarv.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.2 Mittel TSC elsvetsförband

Skarvmufffen tillkapas och fixeras.

Svetsverktygen anbringas. Åtdragningsmoment
anpassas till rördimension med hjälp av en ställbar
momentnyckel.

Svetsverktyg och temperaturgivare anslkuts till
svetsaggregatet.

Efter avsvalning demonteras verktygen.

Den längsgående slitsen fräses med
handöverfräs.

Slitsen extrudersvetsas.

Muffen provtycks.

Skarven skummas och skumningsproppar
monteras.

wts00271

Svetsnätet och temperaturgivaren appliceras.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.3 Krympsvetsmuff

Rengör minst 150 mm av mantelrörsändarna med
etylen.

Avlägsna folien och centrera krympsvetsmuffen
över skarvet. Markera muffens ändar runt röret.

Kontrollera att muffen överlappar båda rören
(min 100mm). Rugga ytan med slipband.

Rengör med etylen efter slipning.

Rengör muffen invändigt med en smutsfri trasa och
etylen.

Montera svetsnäten runt mantelrören, ca 30 mm
från markeringen.

Ändarna får inte röra vid varandra. Lämna ett
avstånd på 6-8 mm. Slå fast 3 stift (140/8) med en
hammare nära terminalerna.

Böj terminalerna 45° bort från varandra.

Krymp muffen på mantelröret 100–120 mm med
40–60 mm munstycke. Säkerställ att lågan är blå
med gul spets.

Montera spännbanden på svetsnäten.

Anslut kablarna från svetsdatorn till svetsnätsterminalerna. Om båda näten svetsas samtidigt kopplas
kablarna.

wts00263

Placera krympsvetsmuffen på ena röret.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.3 Krympsvetsmuff

Borra skumningshål samt utför täthetsprovning.

Avlägsna terminalerna.

wts00264

Välj rätt dimension på svetsdatorn. Påbörja
svetsning genom att trycka ON, svetsningen
stoppas automatiskt.

Skumma skarven samt montera
skumningsproppar.

5.4 End cap

1

2

Ytorna måste vara torra och rena.

Avlägsna alla lösa partiklar. Djupa rispor måste
skrapas bort.

Slipa först mantelröret och sedan mediaröret.

Avlägsna alla lösa partiklar med hjälp av en torr
och ren trasa.

Förvärm mediaröret till 60°C. Undvik direkt kontakt
mellan lågan och isoleringen.

Förvärm mantelröret till 60 °C.

(Fortsättning på nästa sida)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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Förvärm mediaröret till 60°C. Undvik direkt kontakt
mellan lågan och isoleringen.

Förvärm mantelröret till 60 °C.

Trä på ändtätningen så långt in på röret som
möjligt.

Krymp ändtätningen på mantelröret. Rör lågan i
cirkulära rörelser tills ändtätningen är helt krympt på
mantelröret. Låt den kylas ned lite.

Krymp ändtätningen på övergången och ner på
mediaröret. Sluta värm när ändtätningen krympt
helt och den är len.

Vid behov kan man trycka ändtätningen mot
mediaröret för att få bort luftinneslutningar.

Ändtätningen bör vara helt krympt mot mediaoch mantelrör utan luftinneslutningar. Det får
inte finnas brännmärken eller uppstickande
kanter.

wts00253

Avlägsna alla lösa partiklar med hjälp av en torr
och ren trasa.

5.5 Provtryckning av muff
Muff installerad med krympmattor testas med 0,2 bar inre
övertryck och svetsade muffar bör provtryckas med
0,3–0,4 bar. Muffen fylls med luft med hjälp av en kompressor
tills provtryckningstrycket uppnås.
Trycket hålls i muffen och såpvatten sprutas på övergångsytorna. Om bubblor uppstår finns ett läckage.
Vatten med små mängder såpa sprutas på svetszon eller
krympmatta.

wts00251

Vatten med små
mängder såpa sprutas
på svetszon eller
krympmatta.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.6 Portionsskum
Vid skumning av skarv skall mediaröret hålla en temperatur på
20-50°C för att man skall nå ett bra resultat.

Skaka flaskan med blandningen i
ca 20-40 sekunder. Se tider för
omrörning beroende på
temperatur i förpackningen

Fyll innehållet ur
polyolflaskan (mindre) i
MDI flaskan. Slut igen
korken på MDI flaskan.

4.

Byt ut korken på
flaskan till pipkork.

wts00223

wts00222

3.

2.

wts00221

Portionsskummet är förpackat i
plastpåse innehållande skumkomponenter i plastflaskor och
pipkork för fyllning av skarv.

wts00165

1.

Töm innehållet i rörskarv.

wts00220

5.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.7 PUR-halvor

Kapa PUR-halvorna i 45° vinkel på mitten. Öppna
och placera ena delen på skarvstället.

Tejpa PUR-halvornas skärytor samt skarven mellan
mantel och PUR-halvor med aluminiumtejp.

Installera muff enligt installationsanvisningar.

Montera den andra delen av PUR-halvorna.

wts00259

Mät skarvens längd (mellan elementens PUR-än
dar). Kapa PUR-halvorna och fasa ändarna ca
1x1cm.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.8 Skumning av muff

Uppmätning av längd på varje skarv.

44,5 cm

På sidan av varje skarv skrivs skarvens längd. Siffran bör vara synlig, då holk och
krympmatta installerats.

44,5 cm

Ett hål bör borras i muffen innan krymp eller svets, för att undvika att övertryck uppstår i
muff, som kan leda till att tätheten äventyras.

wts00216

L

dy (mm)
Di (mm)

Beräkning av skarvens volym
Vol = ( Di 2- dy 2 )

π •L
4000000

Svaret blir i liter om ingångsenheten är i mm.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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5.9 Portionsskum, doseringstabell

DN
20
25
32
42
50
65
80
100
125
150
200
250
300

Serie 1

Serie 2

Serie 3

D Portion nr
90
1
90
1
110
3
110
3
125
4
140
4
160
6
200
7
225
8
250
8
315
10
400
12
450
12

D Portion nr
110
3
110
3
125
4
125
4
140
5
160
6
180
7
225
9
250
9
280
10
355
8+9
450
10+11
500
8+12

D Portion nr
125
4
125
4
140
6
140
5
160
7
180
7
200
8
250
10
280
11
315
11
400
12
500
11+12
560
11+13

Serie 1

Twin
20+20
25+25
32+32
40+40
50+50
65+65
80+80
100+100
125+125
150+150
200+200
250+250

Serie 2

D Portion nr
125
4
140
6
160
7
160
6
200
8
225
9
250
10
315
7+9
400
10+11
450
13
560
12+12
710 10+13+13

D
140
160
180
180
225
250
280
355
450
500
630
800

Serie 3

Portion nr
6
7
7
7
9
10
11
12
9+12
12+12
13+13
12+12+13+13

D
Portion nr
160
7
180
7
200
8
200
8
250
10
280
11
315
12
400
13
500
12+12
560
12+13
710
12+13+13
900 12+12+12+13+13

Doseringstabellerna gäller för skarvlängd 0,5 m, skarvtyp
krympmuffar och en densitet på 75kg/m3.

5.10 Tätning av skumningshål
Tätning av skumningshålen kan utföras med konisk stuksvets,
elektrisk svetsning eller FOPS.

Uponor rekommenderar konisk stuksvets.

1.

2.

Kalibrering av temperatur 220-235°C

Borrning av koniskt hål i mantelrör
25 mm PE-stav eller
svetspropp

3.

Stuksvetsning av skumningshål

4.

PE-staven hålls i position tills staven kylts ner.

wts00215

5.

PE-staven kapas och ytan slipas med hålrasp så att
ytan blir jämn och slät.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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6. Förvärmning
För att minimera fjärrvärmerörens rörelser kan man förvärma
ledningen. Förvärmning sker vanligtvis med fjärrvärmevatten, men förvärmning kan även utföras med elektricitet eller
varmluft.
Förvärmningstemperaturen för dimensioner under DN 400 är
medeltemperaturen av maximal driftstemperatur och installationstemperatur.

Tmax + Tinstallation
Tf =

2

Vid behov tillförs extra värme för att uppnå erfoderlig beräknad expansion (friktionsövervinning).

För dimensioner från DN 400 och större är förvärmningstemperaturen 0-8°C högre än medeltemperaturen.
Förvärmningen skall utföras genom att långsamt öka temperaturen. Temperaturhöjningen bör ej vara snabbare än 4°C/60
min upp till 40°C och därefter 2°C/60 min. Innan förvärmning
skall rörelsen räknas ut samt märkas upp. Förvärmningsetapperna är vanligtvis 200-500 m.
Det är oftast enklare att förvärma etappvis uppförsbacke, vilket
gör att man inte behöver tömma och fylla vattenmängden ur
det förvärmda systemet. Under förvärmningen kan man lyfta
rören lätt för att övervinna friktionskrafter och för att lättare
uppnå den erfoderliga rörelsen.
Efter uppnådd expansion skall förvärmningstemperaturen
hållas konstant tills schaktet är återfyllt.

7. Installation av larmsystem
7.1 Koppling av larmtrådar

Rengör larmtrådsändarna med sandpapper, som har en
kornstorlek på 100-120. Hylsan som används skall ha en
håldiameter på ca 1,5 mm och hylsgods på 1 mm eller mera.
Tången som används skall vara med mekanism, som ej öppnar förrän tången klämts till botten. Test av hylsa med hjälp av
dragprov och kalibrering bör göras varje vecka eller efter 1000
klämningar. Tråden sätts in i hylsans botten före hylsan kläms.
En riktigt utförd klämkoppling bör hålla 10 kg vid långsamt lyft
utan att glida. Distanser av icke ledande material bör användas.

wts00214

wts00212

Larmsystem med två larmtrådar i position klockan 9:00 och
15:00, inriktas före stålrören svetsas samman.

wts00213

Trådarna bör stickas i botten på hylsan innan den kläms åt. En
klämhylsa bör aldrig lödas eller uppvärmas, för då försvinner
klämkraften i hylsan.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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7.2 Test av larmtråd och koppling
0–0,1 Ω

Test av larmtrådar och system utförs enligt larmsystemstillverkarens instruktioner. Testprogrammet nedan kan användas vid
koppling av larmsystem eller testning av rördelar och kulvertrör.
Larmtrådarna och kopplingarna testas för hela rörsträckan
före muffarna installeras.

Test av klämkopplingen
> 0,5 MΩ

Megger

Test av isolationsresistansen
0 Ω eller 0–0,3 Ω för
varje rörelement

Koppartrådens motstånd är mellan 1,35 och 1,65 Ohm/100 m
tråd.
Normala värden vid testning mellan tråd och stålrör är 500 kΩ
till 200 MΩ. Den lägsta tillåtna resistansen för 1000 m kulvert
(2000 m tråd) är 200 kΩ. Om resistansen är låg kan en orsak
vara att rör och delar har varit utsatta för fukt vid mellanlagring
eller i schakt. Det hjälper ofta att skala bort 2-3 cm polyuretan
vid larmtrådarna.
Vid regnväder måste larmtrådskoppling utföras under regnskydd eller tak. Vid regnväder är det bättre att utföra muffinstallation direkt efter larmtrådskoppling och testning, för att
skydda skarven mot vatten.

Test av larmtråden
Megger

wts00210

> 0,5 MΩ

Test av att larmtådarna inte har kontakt med stålröret

wts00211

0 Ω eller 0–0,5 Ω för
varje rörelement

Test av slingresistans

Distanser av ICKE ledande material

Vid engångskompensatorer bör distanser användas, för att
hålla ett jämnt avstånd mellan stål och larmtråd. Var uppmärksam på att röret blir 70-150 mm kortare vid kompensatorn.
Eftersom kompensatorn är omuffad är det bäst att koppla
larmtrådarna efter förvärmning. I alla situationer bör rör och
rördelar hållas torra vid lagring och i schaktet tills skarvarbetet
är slutfört.

Test av larmtråd och koppling

(Ohm)

Larmtrådarna och kopplingarna
testas för hela rörsträckan före
muffarna installeras.
Koppartrådens motstånd är mellan
1,35 och 1,65 Ohm/100 m tråd.

33,0
30,0
27,0
24,0
21,0
18,0
15,0
12,0
wts00208

9,0
6,0
3,0

wts00209
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Färdigt testade skarv

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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