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Sammanfattning 
Målet med detta projekt är att beräkna maxkapaciteten och begränsningarna med 
AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i deras anläggning i Snäckviken, Södertälje. 
Projektgruppen valde att beräkna både maxkapaciteten för hållfastheten såväl som 
maxkapaciteten för flödet i rörsystemet. För att beräkna flödesmaxkapaciteten använde 
projektgruppen data som inkluderade rörsektioner mellan brunnar i rörsystemet och 
även pumpar.  

För att ta fram maxkapaciteten för hållfastheten jämförde gruppen det värsta möjliga 
scenariot, alltså den standard som svarade mot det fall då väggtjockleken var som 
tunnast på rören. Detta jämfördes sedan mot rörmaterialets teoretiska sträckgräns med 
en säkerhetsfaktor för att se ifall hållfastheten i rörsystemet är begränsat och då en 
maxkapacitet i Astrazenecas rörsystem.  

Resultatet var att pumpstation 385 i dagsläget inte är en flaskhals för flödet i systemet 
enligt bilaga 1. Denna pump har en kapacitet 27,8 liter per sekund. Alltså får inte mer 
flöde än detta komma in i buffertbassängen under längre tid än det tar att fylla denna 
bassäng.  

Den första brunnen har tidigare varit problematisk och kan enligt gruppens beräkningar 
hantera 42,1 liter per sekund. Det är då viktigt att ligga strikt under detta och ta med en 
säkerhetsmarginal för att inte riskera att brunnen svämmar över. Detta är alltså 
maxkapaciteten för flödet ur den första brunnen enligt de beräkningar som gjorts 
utifrån gruppens antaganden och avgränsningar. I byggnad 334 är flödet trycksatt med 
en pump som pumpar ut vätskan ut i systemet. I dagsläget är normalt flöde från denna 
byggnad 13,1 liter per sekund.  Givet detta flöde i denna byggnad byggs det upp en 
spänning i stålrör (1) på 1,24 %, stålrör (2) på 4,38 % och PE-rör (3) på 47,6% av 



ii 

 

respektive rörmaterials sträckgräns. I de självfallande rören är trycket i det värsta 
scenariot 24,5 kPa som är ett betydligt lägre tryck än det som byggs upp i början av 
rörsektion 3 (PE-röret) som var på 120 kPa. Av denna anledning anses inte denna vara 
en riskfaktor för hållfastheten. Slutsatsen av detta är att hållfastheten i rören bedöms att 
inte vara en begränsande faktor för flödet.  
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Abstract 
The aim of this project is to calculate the maximum capacity and limitations with 
AstraZeneca's waste water system for their facility in Snäckviken, Södertälje. The project 
group chose to calculate both the maximum capacity for material strength as well as the 
maximum capacity for the flow in the pipe system. In order to calculate the maximum 
flow capacity, the project group used data that included pipe sections between wells in 
the pipe system as well as pump data. 

To obtain the maximum capacity for the material strength, the group compared the 
worst possible scenario, meaning the standard that corresponded to the case when the 
wall thickness were the thinnest for the pipes. This was compared to the theoretical 
yield strength of the pipe material with a safety factor to see if the material strength of 
the pipe system would be a limiting factor for Astrazeneca's pipe system. 

The result was that pump station 385 at present is not a bottleneck for the flow in the 
system according to Appendix 1. The pump in this station has a capacity of 27.8 liters 
per second. Thus, no higher flow than this can get into the buffer pool for longer than it 
takes to fill the pool. 

The first well has previously been problematic and, according to the group's 
calculations, can handle 42.1 liters per second. It is thus important to stay strictly below 
this and to include a safety margin so as not to risk the well overflowing. This is the 
maximum capacity for the flow out of the first well according to the calculations made 
based on the group's assumptions and delimitations. In building 334, the flow is 
pressurized with a pump that pumps out the liquid into the system. At present, normal 
flow from this building is 13.1 liters per second. Given the flow in this building, the 
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tension built up in steel pipes (1) is 1.24%, steel pipes (2) is 4.38% and PE pipes (3) is 
47.6% of the respective pipe material yield strength.  

In the gravity based pipes, the pressure in the worst scenario is 24.5 kPa which is a 
significantly lower pressure than what is built up at the beginning of pipe section 3 (PE 
pipe) which was 120 kPa. For this reason, the gravity based pipes are not considered a 
risk factor for material strength. The conclusion of this is that the material strength of 
the pipes are not considered to be a limiting factor for AstraZeneca’s pipe system. 



v 

 

Förord 
Vi vill använda dessa förord för att tacka AstraZeneca och deras personal som hjälpte 

oss med detta projekt. Vi vill rikta extra tack till vår handledare från AstraZeneca 

Rickard Mouritsen som hjälpte oss genom hela projektet med bland annat data för 

AstraZenecas rör och rörsystem, rådfrågning och kontaktpersoner.  

Vi vill också tacka vår kontaktperson från AstraZeneca, Mikael Ruda för att så varmt 

välkomnat in oss i AstraZeneca, vår handledare från KTH Mikael Grennard som guidat 

oss i rapportskrivningen och S. Wiedling som vi rådfrågat kring flödes- och 

hållfasthetsberäkningar.  

Sist vill vi tacka Daniel Jergelin, Viktor Karlsson, Johan Sandberg, Peter Gruvstedt och 

Micael Melin för att ha hjälpt oss med studiebesök och insamling av data.  

Tack!  

Södertälje, Maj 2019 

Anton Karlsson och Anton Oldestam 

  



vi 

 

  



vii 

 

Innehåll 
1 Inledning ..................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................ 1 

1.3 Målformulering ................................................................................................... 1 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................. 2 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................... 2 

1.6 Lösningsmetoder ................................................................................................ 2 

2 Teoretisk referensram ............................................................................................... 3 

2.1 Nulägesbeskrivning ............................................................................................ 3 

2.2 Strömningslära ................................................................................................... 4 

2.3 Bernoullis ekvation ............................................................................................ 5 

2.3.1 Det första konceptet .................................................................................... 5 

2.3.2 Det andra konceptet .................................................................................... 6 

2.3.3 Det tredje konceptet .................................................................................... 6 

2.4 Reynolds tal ........................................................................................................ 7 

2.5 Förluster ............................................................................................................. 8 

2.5.1 Friktionen i rör ger upphov till en höjdförlust enligt ................................. 8 

2.5.2 Beräkningen av engångsförlusterna ........................................................... 8 

2.5.3 Beräkning av samtliga förluster .................................................................. 8 

2.5.4 Strömningsförluster i raka rör för turbulent strömning ............................ 9 

2.5.5 Typer av engångsförluster ......................................................................... 10 

2.6 Pumpar ..............................................................................................................14 

2.7 Hållfasthet tunnväggiga rör ..............................................................................14 

2.7.1 Beräkning med säkerhetsfaktor (SF) ......................................................... 15 

2.8 Hållfasthet tjockväggiga rör .............................................................................. 15 

2.9 Beräkning av resulterande spänning i rör uttryckt i huvudspänningar ..........16 

2.9.1 von Mises flytvillkor ...................................................................................16 

2.9.2 Trescas flytvillkor .......................................................................................16 

3 Genomförande .......................................................................................................... 17 

3.1 Beräkning av vätskeflödet ................................................................................. 17 

3.1.1 Vätskeflödet rörledning (1) ....................................................................... 18 

3.1.2 Vätskeflöde till rörledning (2) ....................................................................19 

3.1.3 Vätskeflöde rörledning (3) ........................................................................ 20 

3.1.4 Vätskeflöde från första brunn till andra brunn ......................................... 21 

3.2 Beräkning av hållfastheten .............................................................................. 22 



viii 

 

3.2.1 Spänning för rörledning (3) ...................................................................... 22 

3.2.2 Spänning för rörledning (1)....................................................................... 24 

3.2.3 Spänning för rörledning (2) ...................................................................... 25 

4 Resultat och beräkningar ........................................................................................ 27 

4.1 Beräkningar av kapaciteten i rören ................................................................. 27 

4.1.1 Rörsektion (1) ............................................................................................ 27 

4.1.2 Rörsektion (2) ............................................................................................ 29 

4.1.3 Rörsektion (3) ............................................................................................. 31 

4.1.4 Utströmning ut ur brunn ett ..................................................................... 34 

4.2 Hållfasthetsberäkning ...................................................................................... 38 

4.2.1 Stålrör (1) ................................................................................................... 38 

4.2.2 Stålrör (2)................................................................................................... 38 

4.2.3 PE-rör (3) ................................................................................................... 39 

5 Diskussion och slutsats .............................................................................................41 

5.1 Diskussion .........................................................................................................41 

5.1.1 Pumpstationen ...........................................................................................41 

5.1.2 Maxkapacitet för flöde................................................................................41 

5.1.3 Maxkapacitet för hållfasthet ..................................................................... 42 

5.1.4 Modellen .................................................................................................... 44 

5.2 Slutsats .............................................................................................................. 44 

5.2.1 Sammanfattning och direktkoppling till målen ....................................... 45 

5.2.2 Sammankoppling till frågeställningen ..................................................... 45 

5.2.3 Kritisk egenvärdering avseende genomförande och resultat .................. 45 

5.2.4 Förslag till fortsatta studier ...................................................................... 46 

5.3 Rekommendationer.......................................................................................... 46 

Källförteckning .................................................................................................................. I 

Bilagor ............................................................................................................................ III 

 
  



ix 

 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Kontinuitetsprincipen. (Pumpportalen. 2019b)................................................... 4 

Figur 2. Bernoullis ekvation. (Pumpportalen. 2019c) ....................................................... 7 

Figur 3. Förlustkoefficient i olika tvära rörkrökar. (Larsson, Rolf. 2014) ........................ 11 

Figur 4. Förluster för olika godtyckliga rörvinklar. (Gullberg Oliver. 2018) .................... 11 

Figur 5. Förfriktionskoefficienten för förhållandet mellan rörmaterial och dess 
diameter. (Dahlvig, Gunnar. 1998) ................................................................................ 11 

Figur 6. Hastighetsförlust för olika areaändringa. (Dahlvig, Gunnar. 1998) ............... 12 

Figur 7. Förlustkoefficient för olika engångsförluster. (Pumpportalen. 2019d) .............. 13 

Figur 8. Kontinuitetsprincipen. Lika stor mängd massflöde flödar in som flödar ut.  
(Pumpportalen. 2019b).................................................................................................... 13 

Figur 9.De tre olika spänningarna som uppstår i en cylinder. (Satish.C. Sharma. 2014) ..14 

Figur 10. De tre olika spänningarna som uppstår i en cylinder. (Mydatabook.2015) ..16 

Figur 11. Ritning av analyserad rörsektion. (AstraZeneca. 2015) ................................. 17 

Figur 12. Rörsektionerna fram till och med den andra brunnen i systemet, inklusive 
den första brunnen. ........................................................................................................ 18 

 
  



x 

 

 



1 

 

1 Inledning 

AstraZeneca är ett läkemedelsföretag som är stora tillverkare av läkemedel på 

läkemedelsmarknaden. I Södertälje Snäckviken har de sin produktion av API som är den 

aktiva substansen samt tillverkning av turbuhaler. 

1.1 Bakgrund 

AstraZeneca har ökat sin produktion under åren och har därmed också expanderat sina 

lokaler i Snäckviken. Avfallshanteringen i form av avfallsvatten leds genom ett 

avloppssystem under marken i området Snäckviken. Processvattnet är ett avfall av olika 

kemikalier från processerna vid tillverkningen av läkemedel. (Mouritsen, Rickard. 2019) 

Detta processvatten transporteras från anläggningarna i Snäckviken till AstraZenecas 

reningsverk i Gärtuna som filtrerar bort dessa kemikalier. AstraZeneca som tillverkande 

företag har krav på sig att detta processvatten inte får läcka ut varken på området 

genom att rören läcker men framförallt får det inte släppas ut något processvatten i 

Mälaren. Detta eftersom de gifta substanserna förgiftar ekolivet, som har potential att 

sprida sig till större delar av Mälaren. Denna utbyggnad som är en konsekvens av den 

ökade produktionen bidrar till att AstraZeneca i nuläget inte vet systemets maximala 

kapacitet, alltså hur mycket avfallsvatten som rören maximalt klarar i dagsläget. Detta är 

av vikt för att inte riskera att rören belastas till för hög grad av exempelvis utbyggnad 

eller ökad produktion vilket kan leda till att vatten läcker ut. (Mouritsen, Rickard. 2019) 

Nyligen har en kartläggning av avloppsnätet i AstraZeneca Snäckviken gjorts. Där det 

tagits fram hur dessa avloppssystem är kopplade till varandra och där hela, eller delar 

av avloppssystemet har identifierats och lagts in i nuvarande ritningar. I detta projekt 

som gjorts av AstraZeneca har en dokumentation gjorts av samtliga rör med avseende 

på filmning och dimensionsdata. (Mouritsen, Rickard. 2019) 

1.2 Problemformulering  

AstraZeneca har under åren ökat sin produktion och därmed ständigt byggt ut sina 

anläggningar. Av denna anledning vill AstraZeneca kontrollera avfallsvattnets belastning 

på ledningarna och veta om maxkapaciteten och begränsningarna i rörsystemet. Detta är 

viktigt för att vatten inte får läcka ut ur rören och som följd riskera att hamna i Mälaren.  

1.3 Målformulering 

Huvudmålet med detta arbete är att ta fram och presentera en modell för att beräkna 

maxkapaciteten och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i 

Snäckviken.  
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Undermålet är att även applicera denna modell på AstraZenecas rörsystem och 

presentera resultatet om maxkapaciteten och begränsningarna till AstraZenecas 

handledare och kontaktperson samt KTH:s handledare och examinator. 

Detta görs genom att bryta ner rörsystemet till olika sekvenser och då hitta en modell 

för dessa, mindre delar av rörsystemet.   

1.4 Frågeställningar 

• Hur kan en modell tas fram för beräkning av maxkapaciteten i rören? 

• Vilken slutsats kan dras utifrån rörsystemets maxkapacitet gentemot dagsläget? 

1.5 Avgränsningar 

• Endast kolla på en rörsektion i taget 

• Endast kolla på rörsektionerna fram till och med den andra brunnen i systemet 

som också inkluderar den första brunnen. 

• Någon budget kommer inte tas hänsyn till eller beräknas. 

• Endast rörsystemen i AstraZeneca i Snäckviken, Södertälje. 

• Endast jobba med AstraZenecas data, inga egna mätningar kommer att göras. 

• Endast de rörsystem som hanterar processvatten. 

• Ingen hänsyn tas till sprickbildning, rörfogar, vattensamlingar, ventiler, svackor 

eller andra deformationer. 

1.6 Lösningsmetoder 

Följande beskrivs de metoder som kommer att användas för att uppnå de utsatta målen: 

• Intervjuer med handledare från AstraZeneca.  

• Gruppen kommer göra en datainsamling genom att AstraZeneca bifogar 

dimensionsdata, filmer och bilder av rörens insida i systemet. 

• Dessutom kommer en litteraturstudie göras för att gruppen ska få kunskaper om 

området som innefattar bland annat, vetenskapliga artiklar, faktaböcker och 

examensarbeten.  

• Gruppen kommer även gå på två studiebesök. Dessa inkluderar ett studiebesök 

på pumpanläggning 385 samt byggnad 334. Dessa besök har som syfte att ge 

gruppen data angående pumparnas kapacitet och även ytterligare data för rören.  
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2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ligger först en beskrivning på nuläget som tagits fram 

baserat på en rapport samt personlig kommunikation med anställda på AstraZeneca. 

Efter detta fortsätter gruppen att gå in på den teori som ligger till grund för 

beräkningarna och resultatet i kapitel 4.  

2.1 Nulägesbeskrivning 

Det finns i dagsläget primärt tre olika avloppsflöden. Dessa tre är processpillvatten 

(även kallat spillvatten), spillvatten (eller sanitetsavlopp) och dagvatten. Idag är 

processvattenflödet kopplat så att det samlas upp i en bassäng vid pumpstation 385 där 

det förorenade vattnet sedan skickas till AstraZenecas reningsverk i Gärtuna. 

Spillvattnet är kopplat till kommunens avloppssystem. (Oxelmark, Magnus. 2016) 

Dagvattnet är kopplat direkt ut i Mälaren. Vid riskzoner och under vissa tider är även 

dagvattnet kopplat till processvattenflödet för att säkra att förorenat vatten inte hamnar 

i Mälaren. Dessa riskzoner är vid lossningsplatser för den övre och nedre tankgården. 

Exempelvis utanför byggnad 344 kopplas dagvattenflödet till processvattenflödet med 

en ventil. Detta sker under dagtid för att försäkra att kemikalier inte hamnar i Mälaren 

vid spill eller olyckor under godsmottagningar. På nattid kommer inga leveranser och då 

kopplas detta tillbaka till dagvattenflödet. På platser där regnvattnet kan förorenas är 

detta kopplat till processflödet istället för dagvattenflödet. År 2011 hade AstraZeneca 

inte fullständiga ritningar över rörsystemet och det hade rapporterats flera gånger att 

vissa brunnar inte fanns på deras dåvarande ritningar. Det fanns också filmer på delar 

av nätet men inte fullständigt. (Oxelmark, Magnus. 2016) 

I dagsläget har de tagit fram ritningar för samtliga rörsystem (process, spill och 

dagvattensystemet). Det finns dessutom film med analyserade data på samtliga rör. 

Rören på AstraZeneca är av varierande material. Det finns längor av gjutjärn, syrafast 

(stål), plast, lergods och betong. Det finns dock även längor där materialet inte är 

angivet. (Falk, Lucas. 2015) 

I förstudierapporten beskriver AstraZeneca att ”Vid olycka som leder till ett större 

kemikalieutsläpp finns beredskap att samla upp dessa kemikalier i tankgårdarna” de 

fortsatte att beskriva att i värsta fall kan kemikalier hamna i Mälaren men att de har 

förberedelser med exempelvis gummimattor för att täcka brunnslocken för att minimera 

utsläppen ifall det värsta skulle ske. (Oxelmark, Magnus. 2016) 

I dagsläget använder AstraZeneca två sätt att förflytta vattnen till pumpstationen, 

självfall och pumpar. Självfall innebär att vattnet som hamnat i rören färdas genom röret 

med hjälp av gravitationen och med lutningen i rören. Det andra är med pumpar som 

trycksätter vattnet för att få det att färdas i rören. I vissa sektioner kan det finnas både 

pump och självfall, där samlas vattnet först i en pumpgrop som sedan pumpas upp till en 
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viss nivå och efter det övergår det till självfall för att nå pumpstationen. Ett problem som 

påkommits är att i vissa delar av de självfallande sektionerna är lutningen för dålig eller 

till och med lutar uppåt. Detta medföljer att det blir vattensamlingar i rören. (Mouritsen, 

Rickard. 2019) 

2.2 Strömningslära 

Strömningsförlopp som förekommer naturligt i naturen har en tendens till att vara 

komplicerade och svåra att behandla. En förenklad modell kan ofta användas som bidrar 

till godtagbara resultat. Ett betraktat strömningsförlopp är stationärt om alla 

parametrar av strömning, det vill säga tryck, hastighet och så vidare i en bestämd punkt 

är oberoende av tiden. Detta betyder att i princip är alla strömningsförlopp in stationära. 

Däremot kan de flesta strömningsförloppen behandlas att vara stationära med 

bibehållen noggrannhet. (Pumpportalen. 2019a) 

I verkligheten är strömningar tredimensionella, alltså att strömningens parametrar 

varierar med tre koordinater. Vid de flesta strömningsfall kan tillräcklig noggrannhet 

genom att strömningen betraktas som endimensionell. Med detta menas att 

strömningsparametrarna endast ändras i strömriktningen. Vid endimensionell 

strömning antas strömningens parametrar presenteras som ett medelvärde över 

tvärsnittet av strömningen.  

Densiteten hos en vätska och dess förändring är en viktig egenskap för ett strömmande 

medium. Densiteten hos en vätska ändrar sig inte lika mycket vid tryckförändringar som 

den gör med gaser. På detta sätt kan en vätska antas vara inkompressibel, med undantag 

vid mycket stora tryckdifferenser. (Pumpportalen. 2019b) 

Ett system med strömmande vätskor har tre storheter: hastighet, flöde och tryck. 

Kontinuitetsprincipen innebär att varken massan eller viskositeten skapas eller 

försvinner vid ett strömmande förlopp. Massflödet är lika stort överallt längs röret och 

kan appliceras då rörets diameter ändras enligt ekv 2.1 nedan. På samma sätt är flödet 

konstant överallt i rörets längd (Pumpportalen. 2019a). 

 

Figur 1. Kontinuitetsprincipen. (Pumpportalen. 2019b) 
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2.3 Bernoullis ekvation 

Bernoulli tog fram ett koncept för att koppla ihop trycket med hastigheten och den 

relativa höjden på en vätska i en ekvation. Trycket (p) + vätskans densitet (ρ) • 

tyngdaccelerationen (g)•höjden till en referenspunkt (h) + 

+
vätskans densitet (ρ)•hastigheten i röret i kvadrat (v2)

2
 = konstant. Alltså: p + ρgh + 

ρv2

2
 = konstant. 

Detta betyder att om en variabel ändras så måste de andra kompensera för detta för att 

behålla konstant värde i röret. Om rörets area inte ändras så kommer enligt ekv 2.1 (
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 = 

𝐴𝑣= konstant och 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2)  inte heller hastigheten ändras. Bernoullis ekvation blir 

då p1 + ρgh1 + 
ρ𝑣1

2

2
= p2 + ρgh2 + 

ρ𝑣2
2

2
. (van Biezen, Michel. 2013b) 

Om röret ändrar både area och höjd och då både det nya trycket samt hastigheten är av 

intresse tillämpas två olika ekvationer för att lösa problemet. Hastigheten kan fås genom 

ekv 2.1 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2, om arean är given innan och efter samt att en av hastigheterna är 

given kan den andra hastigheten erhållas. Efter detta används Bernoullis ekvation för att 

erhålla det nya trycket (van Biezen, Michel. 2012b). Bernoullis ekvation togs fram 

utifrån följande tre koncept. 

2.3.1 Det första konceptet  

Ett litet massflödeselement (dm) av en vätska som rör sig genom ett rör kan bestämmas 

av vätskans densitet (𝜌) multiplicerat med rörets tvärsnittsarea (A) multiplicerat med 

ett litet längdelement (dx). Alltså blir det: dm = 𝜌•A•dx. Genom att lägga till tiden det tog 

för vätskan att flytta sig i röret (
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 eller massflöde över tid vilket är samma sak som 

densiteten multiplicerat med arean multiplicerat med förflyttningen i röret över tid även 

känt som hastigheten (v) i röret. Alltså: 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 = 𝜌A

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 eller 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  𝜌𝐴𝑣. Formeln för arean på 

ett cirkulärt rör är π (
𝐷2

4
). Detta ger alltså formeln 𝜌π(

𝐷2

4
) v  för flödet i rör med cirkulärt 

tvärsnitt. (van Biezen, Michel. 2013a) 

Det spelar då ingen roll om rörets tvärsnittsarea blir större eller mindre, flödet måste 

förbli konstant. Annars betyder det att extra vätska byggs upp någonstans i- eller 

försvinner ur röret. Att mäta flödet mellan sektioner eller i början och slutet kan vara en 

metod för att se om det finns läckage i rören. Alltså måste 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 vara konstant vilket också 

betyder att 𝜌𝐴𝑣 = konstant. Detta implicerar att en godtycklig sektion i röret måste ha 

samma flöde som ett annat snitt i röret enligt 𝜌1𝐴1𝑣1 = 𝜌2𝐴2𝑣2. Genom att införa att 𝜌 = 

konstant erhålls: 

 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 2.1 

Detta betyder att om rörets area skulle bli mindre måste hastigheten öka för att behålla 

konstant flöde i röret. (van Biezen, Michel. 2013a)  
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I ett system som är trycksatt uppkommer transportkapaciteten av det tryckfall som 

uppstår längs ledningen. De energiförluster som uppstår i ett rörsystem är 

sträckförluster i form av friktioner. Punktfriktioner eller lokala förluster sker också av 

den oregelbundna strömningen i rörkrökar och ventiler, så kallade engångsförluster. 

(Gullberg, Oliver. 2018) 

2.3.2 Det andra konceptet  
 

Det andra konceptet är att densitet (ρ) är definierad som massan (m) per volym (V), ρ = 
𝑚

𝑉
 vilket betyder att massan är lika med densiteten multiplicerad med volymen, m = ρV. 

Trycket är kraften per areaenhet (p = 
𝐹

𝐴
)  F = pA. (van Biezen, Michel. 2017) 

2.3.3 Det tredje konceptet 
 

Det tredje konceptet är arbete. Arbete (W) är kraften (F) multiplicerat med sträckan (d), 

W = Fd.  

Från det andra konceptet vet gruppen att F = pA, det betyder att arbetet för ett givet 

snitt blir:  

𝑊1 = 𝑝1𝐴1𝑥1vilket också betyder att 𝑊2 = 𝑝2𝐴2𝑥2 

Om 𝑊1 − 𝑊2 ≠ 0 har det utförts olika arbete på de olika snitten och detta visar en 

ändring i potentiell energi (PE) samt kinetisk energi (KE) hos vätskan. Alltså: 𝑊1 - 𝑊2 = 

ΔPE + ΔKE 

Uttryckt vidare blir 𝑊1 − 𝑊2= (𝑚2gℎ2 – 𝑚1gℎ1) + ( 
𝑚2𝑣2

2
 -  

𝑚1𝑣1

2
  ). Fullt uttryck blir detta 

𝑃1𝐴1𝑋1 - 𝑃2𝐴2𝑋2= (ρ𝐴2𝑋2𝑔ℎ2  – ρ𝐴1𝑋1𝑔ℎ1) + ( 
ρ𝐴2𝑋2𝑣2

2

2
 -  

ρ𝐴1𝑋1𝑣1
2

2
 ) om nu alla termer 

flyttas om så att termer med 𝐴1𝑋1 är i västerled och alla termer med 𝐴2𝑋2 i högerled blir 

det: 𝑃1𝐴1𝑋1 + ρ𝐴1𝑋1𝑔ℎ1 + 
ρ𝐴1𝑋1𝑣1

2

2
 = 𝑃2𝐴2𝑋2 + ρ𝐴2𝑋2𝑔ℎ2 + 

ρ𝐴2𝑋2𝑣2
2

2
. Eftersom 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
1 = 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
2 

betyder det att 𝑉1 = 𝑉2vilket betyder att 𝐴1𝑋1 = 𝐴2𝑋2 vilket i sin tur betyder genom att 

dividera bort alla dessa termer ut ekvationen så det blir:  

 
𝑃1 + ρgh1 +

ρ𝑣1
2

2
=  𝑃2 + ρgh2  +

ρ𝑣2
2

2
 

2.2 

som är Bernoullis ekvation. Där det dynamiska trycket är (𝑝𝑑): 
𝜌𝑣1

2

2
 och höjdtrycket: 

𝜌𝑔ℎ1 (van Biezen, Michel. 2017). 

Divideras samtliga termer med ρg fås höjdekvationen: 

h1 +
𝑃1

ρg
+

𝑣1
2

2𝑔
=  h2 +

𝑃2

ρg
+

𝑣2
2

2𝑔
 

2.3 
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Figur 2. Bernoullis ekvation. (Pumpportalen. 2019c) 

2.4 Reynolds tal 

Laminär strömning förekommer främst i mätutrustning och hydraulsystem med mera. I 

en laminär strömning rör sig vätskepartiklarna i en ordnad följd, efter varandra i 

löpande skikt och med en låg hastighet. Vid turbulent strömning rör sig vätskan med 

högre hastigheter. Reynolds tal beskriver vid vilken hastighet laminär strömning 

övergår till turbulent strömning. Ett Reynolds tal över 4000 resulterar i turbulent 

strömning. Ett Reynolds tal under 2300 beskriver en strömning som är laminär. Ett 

Reynolds tal mellan värdena 2300 och 4000 är omslagsområdet mellan laminärt till 

turbulent strömning. (Gullberg, Oliver. 2018)  

Vid normala temperaturer på vattnen runt 20 °C innebär detta att hastigheten 0,0465 

meter per sekund är den kritiska hastigheten som motsvarar Reynolds tal på 2300. 

Detta är låga hastigheter på strömning vilket innebär att strömningarna kan betraktas 

som turbulenta i rörledningar. Vid lägre Reynolds tal är strömningen mer stabil och 

friktionen har mindre inverkan på strömningen. På samma sätt blir friktionen större vid 

större värden på Reynolds tal. Även vid större värden på Reynolds tal kan strömningen 

vara laminär. För detta krävs det att strömningen är skyddad från störningar (Gullberg, 

Oliver. 2018).  

 
𝑅𝑒 =

v𝑑ℎ

𝜐
 

2.4 

v = medelhastighet [
𝑚

s
] 

𝑑ℎ= hydraulisk diameter [m] 

𝜐= Den kinematiska viskositeten hos vätskan [
    
𝑚

2

s
]  

För ett cirkulärt tvärsnitt är 𝑑ℎ = 𝑑 (Dahlvig, Gunnar. 1998) 
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2.5 Förluster 

Förluster förekommer i två varianter. Dels förluster som tillkommer från strömning i 

raka rör, där friktionen uppkommer mellan vätskan och rörets vägg. Förluster 

uppkommer också av så kallade engångsförluster som tillkommer av virvelbindningar 

och friktion i till exempel ventiler och areaändringar bland annat. Genom att även ta 

hänsyn till strömning med förluster läggs en förlustterm 𝛥ℎ𝑓  till i Bernoullis ekvation:  

 
h1 +

𝑃1

ρg
+

𝑣1
2

2𝑔
=  h2 +

𝑃2

ρg
+

𝑣2
2

2𝑔
+ 𝛥ℎ𝑓  

2.5 

Rörströmningsförluster är en konsekvens av friktion mellan vätskan och rörväggen men 

också en faktor som uppstår av virvelbildningar i rörkrökar. Denna friktion som uppstår 

är beroende av rörväggens utseende, till exempel har stålrör högre friktion än plaströr. 

Ett äldre rör som använts längre har högre friktion än ett nyare rör. (Dahlvig, Gunnar. 

1998) 

2.5.1 Friktionen i rör ger upphov till en höjdförlust enligt 

 
𝛥ℎ𝑓 =

𝜆𝐿𝑣2

𝑑ℎ2g
 

2.6 

𝜆 = rörfriktionskoefficienten tas ur tabell. 𝜆 är beroende av materialet på röret, rörets 

hydrauliska diameter samt rörets tillstånd, det vill säga om det varit länge i bruk eller 

inte.  

 

L=längden på röret [m] 

d=diametern på röret [m] 

𝜌= densiteten på vätskan [ 
𝑘𝑔

𝑚3 ] 

v= vätskans hastighet [ 
𝑚

s
 ] (Gullberg, Oliver. 2018) 

2.5.2 Beräkningen av engångsförlusterna 

 
𝛥ℎ𝑓 = 𝜁

𝑣2

2g
 

2.7 

𝜁 = förlustkoefficient för engångsförlusterna 

2.5.3 Beräkning av samtliga förluster 

Genom summering av friktionsförlusterna och engångsförlusterna ges den totala 

förlusthöjden enligt:  

 
𝛥ℎ𝑓 = ( 

𝜆𝐿

𝑑ℎ
+ ∑ 𝜁)

𝑣2

2g
 

2.8 

(Dahlvig, Gunnar. 1998) 
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2.5.4 Strömningsförluster i raka rör för turbulent strömning 

2.5.4.1 Släta rör: 

Invändiga rör som är släta där Reynolds tal är i intervallet: 4•105<Re <105används 

följande ekvation för beräkning av friktionsfaktorn:  

 
𝜆 =

0,316

𝑅𝑒0,25
 

2.9 

När Reynolds tal är i intervallet 105<Re <108används följande ekvation istället för att 

beräkna friktionsfaktorn:  

 𝜆 = 0,0032 + 0,221𝑅𝑒−0,237 2.10 

(Gullberg, Oliver. 2018) 

2.5.4.2 Skrovliga rör  

Skrovliga rör påverkar friktionen vid turbulent strömning men inte vid laminär. Vid 

turbulent strömning används denna ekvation för att beräkna friktionsfaktorn: 

 1

𝜆
= 2 log10∗ (

𝜀

3,7𝑑ℎ
+

2,51

𝑅𝑒√𝜆
) 

 

2.11 

𝜆 = Darcys friktionsfaktor 

Re = Reynolds tal  

𝜀 = den relativa skrovligheten i röret, ges av: 

 

 
𝜀 =

𝑘𝑒

𝑑
 

2.12 

𝑘𝑒= den ekvivalenta sandskrovligheten i röret [m] 

d= innerdiametern på röret [m] 

𝑘𝑒 ges ur tabellen nedan beroende av rörets material: (Gullberg, Oliver. 2018) 
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Tabell 1. 𝑘𝑒 för olika rörtyper. (Gullberg, Oliver. 2018) 

 

2.5.5 Typer av engångsförluster 

Engångsförlusterna avser normala skrovligheter på rören samt att Reynolds tal är högt. 

Den högsta hastigheten ska väljas om strömningshastigheten förändras. Vid areaändring 

väljs hastigheten vid den minsta diametern och vid förgreningar som mynnar samman 

ska den hastigheten efter sammanlöpningen väljas. (Gullberg, Oliver. 2018) 

Den första engångsförlusten är hur inloppet ser ut, alltså om öppningen till röret börjar 

från en rak vägg det vill säga om det är kanter till öppningen eller om kanterna till rörets 

öppning är avrundade. Förhållandet mellan areaändringarna i röret spelar också roll 

som innebär en övergång från en mindre area på röret till ett rör med större area eller 

tvärt om. Förgreningar är också ett fenomen som påverkar, som betyder att ett vertikalt 

löpande rör går samman med ett horisontellt rör, förgreningen kan göras i godtycklig 

vinkel. Sedan är ventiler en förlust som ökar friktionen i röret. (Gullberg, Oliver. 2018) 

Dessa kan vara backventil som inkluderar klaff, sättes och kulventiler. 

Motståndskoefficienten för dessa ges när dessa är fullt öppna. Sedan finns också ventil 

som inkluderar slussventil sätesventil, vridspjäll och kulkik. Rörkröken är också en 

engångsförlust, där rörböjens radie i förhållande till rörets diameter bestämmer 

motståndskoefficienten. Sedan finns också tvära rörkrökar som figur 3 visar nedan. 

Följande figurer visar förlustkoefficienten för de olika typfallen av engångsförlusterna. 

(Gullberg, Oliver. 2018) 
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Figur 3. Förlustkoefficient i olika tvära rörkrökar. (Larsson, Rolf. 2014) 

 

 
Figur 4. Förluster för olika godtyckliga rörvinklar. (Gullberg Oliver. 2018) 

 

 
Figur 5. Förfriktionskoefficienten för förhållandet mellan rörmaterial och dess diameter. (Dahlvig, 

Gunnar. 1998) 
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Figur 5 kan användas för att erhålla 𝜆. Detta kan användas vid hastigheter mellan 1 och 

10 m/s för vatten. (Dahlvig, Gunnar. 1998) 

 

 

Figur 6. Hastighetsförlust för olika areaändringa. (Dahlvig, Gunnar. 1998) 

 
Figur 6 visar förlusterna vid olika areaändringar. Genom att ta den lilla diametern 

dividerad med den stora fås förhållandet mellan dessa och då kan förlustfaktorn för 

intressant hastighet tas från figuren. (Dahlvig, Gunnar. 1998) 
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Figur 7. Förlustkoefficient för olika engångsförluster. (Pumpportalen. 2019d) 

 

 

Figur 8. Kontinuitetsprincipen. Lika stor mängd massflöde flödar in som flödar ut.  (Pumpportalen. 2019b) 
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Vid förgreningen sker ingen ansamling av massa. Detta leder till att lika stort massflöde 

går ut som går in. Enligt kontinuitetsprincipen blir då:  

 𝑄1 + 𝑄2 = 𝑄3 + 𝑄4 2.13 

(Pumpportalen. 2019)  

2.6 Pumpar 

Pumpar har till uppgift att höja energin i vätskan. Denna ökning av energin i vätskan fås i 

form av lägesenergi genom att pumpen pumpar upp vätskan från en lägre höjd till en 

högre höjd. Energiökningen fås i form av rörelseenergi genom att vätskans hastighet 

ökar. Genom att pumpa in vätska i en tank som har ett högre tryck än omgivningen ökar 

detta tryckenergin i vätskan. Pumpar delas upp i fyra olika kategorier: turbopumpar, 

deplacements och förträngningspumpar och övriga pumpar. (Dahlvig, Gunnar. 1998) 

För en pump är det verkliga effektbehovet:  

 
𝑃 =

𝜌gq𝑣𝐻

𝜂 
  

2.14 

𝑃= Pumpens totala effektbehov [W] 

𝜌= densiteten på vätskan [
𝑘𝑔

𝑚3]  

𝑔 = tyngdacceleration [ 
𝑚

𝑠2 ] 

𝑞𝑣= Vätskeflödet [ 
𝑚3

𝑠
] 

H = Uppfordringshöjd [mVp] (Dahlvig, Gunnar. 1998) 

2.7 Hållfasthet tunnväggiga rör 

Beräkning av spänningen i tunnväggiga rör då h <0,1a det vill säga då väggtjockleken h 

är mindre än en tiondel av innerradien a. 

 

Figur 9.De tre olika spänningarna som uppstår i en cylinder. (Satish.C. Sharma. 2014) 
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Tangentiell spänning:  

 σφ =  
𝑝𝑎

ℎ
 [Pa] 2.15 

σr ≈ 0 För tunna väggar försummas den skjuvspänningen som annars skulle uppstå) 

σz =  
𝑝𝑎

2ℎ
 ≈ 0 Vid öppet kärl 

a= innerradie i rör [m] 

p = inre övertryck [Pa] 

h = väggtjocklek på rör [m] (Alfredsson, Bo. 2014) 

2.7.1 Beräkning med säkerhetsfaktor (SF)  

 

 σ𝑡𝑖𝑙𝑙 =
σs

𝑛s

 2.16 

 

σ𝐬 = Sträckgräns för givet material [Pa] (Alfredsson, Bo. 2014). 

 

 

2.8 Hållfasthet tjockväggiga rör 

 

Radiell spänning: 

 σr =
𝑝𝑎2

𝑏2−𝑎2 (1 −
𝑏2

𝑟2) = 𝑝
𝑘2

1−𝑘2 (1 −
𝑏2

𝑟2)  2.17 

Tangentiell spänning: 

 σφ =
𝑝𝑎2

𝑏2−𝑎2 (1 +
𝑏2

𝑟2) = 𝑝
𝑘2

1−𝑘2 (1 +
𝑏2

𝑟2)  2.18 

Axiell spänning: 

 σz = 𝑝
𝑘2

1−𝑘2  2.19 

 

b = ytterradie [m] 

𝑟 = 
𝑎+𝑏

2
=  medelradie [m] 
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d=innerdiameter [m] 

D=ytterdiameter [m] 

𝑘 =
𝑑

𝐷
 =förhållandet mellan innerdiameter och ytterdiameter (Alfredsson, Bo. 2014) 

 

2.9 Beräkning av resulterande spänning i rör uttryckt i huvudspänningar 

2.9.1 von Mises flytvillkor 
 

 
σe =

1

√2
∗ √(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ1 − σ3)2 

2.20 

Alternativt kan Trescas flytvillkor användas 

2.9.2 Trescas flytvillkor 
 

 σe = max(|σ1 − σ2|, |σ2 − σ3|, |σ1 − σ3|) 2.21 

Flytytan för Trescas ligger innanför von Mises. Med andra är tillåtet området mindre för 

Trescas. Dessa två modeller är de två vanligaste metoderna för beräkning av 

effektivspänning. (Alfredsson, Bo. 2014) 

 

Figur 10. De tre olika spänningarna som uppstår i en cylinder. (Mydatabook.2015) 
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3 Genomförande 

Projektet började med att gruppen fick tillgång till data av rörledningarna i AstraZeneca 

Snäckviken. Denna data innehöll ritningar över rörsystemet för processvatten, filmer 

där hela rörsektioner filmats och rörens tillstånd analyserats. Dessutom innehåller 

analysen av rören innerdiameter, fallhöjd och materialet.   

Under arbetet med den teoretiska referensramen var det tydligt att den data som 

erhållits inte var tillräcklig för att ta fram verklighetsbaserade beräkningar för vare sig 

hållfastheten eller flödet. Det kunde konstateras att ytterdiametern alternativt 

väggtjockleken på rören saknades. Eftersom den första rörsektionen som gruppen valt 

att analysera är trycksatt av en pump konstaterades det att information om pumparnas 

kapacitet var nödvändig. Detta inkluderar pumpens effekt för att kunna utföra 

beräkningar av systemet. Tillräckliga data kunde gruppen erhålla genom ett studiebesök 

i byggnad 334 för att erhålla pumpens kapacitet. Det andra studiebesöket gav gruppen 

maxkapaciteten för byggnad 385, alltså flödet som denna pump har tillgänglig.  

3.1 Beräkning av vätskeflödet 

 

 

Figur 11. Ritning av analyserad rörsektion. (AstraZeneca. 2015) 

Huset består av två rörsektioner för processvattnet. Den första sektionen är ett tunnare 

stålrör av syrafast som är kopplat direkt till en av de tre pumpar som är i pumprummet i 

byggnad 334. Detta rör går tre meter upp i taket och mynnar ut i den andra sektionen 

som är ett tjockare stålrör av syrafast. Den tredje sektionen är vad gruppen har antagit 

ett PE-rör som mynnar ut ur huset till den första brunnen. Sedan är den fjärde 

rörsektionen det rör som går mellan brunn ett och två.  
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Figur 12. Rörsektionerna fram till och med den andra brunnen i systemet, inklusive den första 
brunnen. 

I pumprummet finns det två tankar som fylls med processvatten från produktionen. 

Dessa fylls på över tid och vid olika vätskenivåer i tankarna körs olika pumpar igång. 

Pumpen får indikation att starta av vippor som finns i tankarna. Vanligaste tillståndet är 

att pumpen börjar köra när tankarna är halvfulla. I pumprummet finns det tre pumpar. 

Vid halvfulla tankar körs en pump, vid cirka 75 procent körs två pumpar och när 

tankarna är nära till att vara fyllda körs tre pumpar igång samtidigt. Som sagt är 

normaltillståndet att pumpen körs igång när tankarna har en vätskenivå på 50 procent 

och då körs en pump. Gruppen har då antagit detta som normaltillståndet och räknar 

därför på att en pump körs (se bilaga 4). Normaltillståndet under varje pumpning som 

varar i snitt 10 minuter är att den första brunnen har en vätskenivå som fyller brunnen 

till ungefär hälften så länge pumpen körs.  

Gruppen har satt atmosfärtrycket som referensnivå, alltså noll. Detta betyder att alla 

tryck som presenteras är övertryck i förhållande till atmosfärtrycket. Trycket i brunnen 

sätts där av till noll eftersom brunnarna inte är slutna, med andra ord antas det vara 

atmosfärtryck i brunnarna. Trycket i brunnen bestäms då enbart av vätskepelaren i 

brunnen, alltså nivån på vattnet i brunnen. I ekv 2.5 antas densiteten 𝜌 vara konstant då 

vätskan är inkompressibel. Eftersom rören antas vara av cirkulärt tvärsnitt antas 

därefter den hydrauliska diametern detsamma som för en cirkel. Eftersom 

processvattnet har stora likheter med vatten, antas samma viskositet som för vatten. (se 

bilaga 1). 

3.1.1 Vätskeflödet rörledning (1) 

I studiebesöket för byggnad 334 fick gruppen reda på att det finns det en flödesmätare. 

Denna flödesmätare var placerad i huset på den andra rörsektionen alltså den tjockare 

stålledningen. Gruppen kontaktade Peter Gruvstedt och fick denna flödesmätares 

insamlade data. Detta var data av flödet i rörledning (2): Vid normaltillståndet uppvisar 
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flödesmätaren ett flöde på 47 𝑚3/ℎ. Vid var fjärde pumning mäts flödet till 60 𝑚3/ℎ. 

Gruppen har valt att titta på normaltillståndet alltså det som förkommer oftast, alltså ett 

flöde på 47 𝑚3/ℎ. (Gruvstedt, Peter. 2019) 

Eftersom flödet i ett rörsystem är konstant enligt kontinuitetsekvation 2.1 kunde detta 

användas för att ta fram hastigheten och flödet i samtliga tre rörledningar. Gruppen 

började med att ta fram hastigheten 𝑣2 i rörledning (2), givet dess diameter. Sedan tog 

gruppen fram hastigheten 𝑣1 i den första rörsektionen givet dess rördiameter med ekv 

2.1.  

Gruppen använde sedan ekv 2.14, denna skrev gruppen om för att söka 

uppfordringshöjden H. Av den data som gruppen erhöll från pumpen i byggnad 385 

kunde gruppen beräkna verkningsgraden för denna pump (se bilaga 4). Eftersom det 

handlade om samma typ av pump i de två byggnaderna. Pumpen i byggnad 385 hade 

högre kapacitet, då denna hade högre effekt. Gruppen antog här att pumpen i byggnad 

334 har samma verkningsgrad som denna i byggnad 385 som beräknades till 0,51 (se 

kap 4 Resultatet). Uppfordringshöjden som erhölls ges i metervattenpelare (mvp), som 

är en tryckenhet. 1 mVp motsvarar 9,81 kPa. Uppfordringshöjden beskriver trycket som 

en vätskenivå orsakar vid botten av en behållare. Med detta sagt svarar 

uppfordringshöjden H för trycket p1, med andra ord 𝐻 = p1.  

3.1.2 Vätskeflöde till rörledning (2) 

Nu har gruppen tagit fram hastigheten vid pumpen 𝑣1, trycket vid pumpen p1 samt 

hastigheten 𝑣2. Hastigheten 𝑣2 hänvisar till hastigheten i rörledning (2) som är det 

flödesmätaren visade. Nästa steg var att ta fram Reynolds tal för hastigheten 𝑣1 samt 

diametern på första röret efter pumpen. Diametern på rörsektion (1) erhölls mättes (se 

bilaga 4) Viskositeten 𝜐 har ansats värdet 10−6(Pumpportalen. 2019), där viskositeten 

beskriver hur trögflytande vätskan är. 

Sedan tog gruppen fram friktionsfaktorn 𝜆. Det Reynolds tal som erhölls, var större än 

4000 och därmed är strömningen turbulent. Gruppen har antagit att rören är släta och 

därför används en av ekvationerna 2.9 och 2.10 för släta rör. Valet av vilken ekvation 

som används beror av storleken på Reynolds tal. Av det Reynolds tal som erhölls 

användes ekv 2.10 då detta låg inom intervallet för denna ekvation.  

Hade rörens väggar bedömts vara skrovliga hade istället ekvationen för skrovliga rör 

använts, ekv 2.11, där Darcys friktionsfaktor tas fram. Denna ekvation innehåller termen 

𝜀 som är den relativa skrovligheten, som erhålls av ekv. 2.12. 𝑘𝑒 och kallas den 

ekvivalenta sandskrovligheten. Denna konstant tas ur tabell 1 beroende på materialtyp. 

Darcys friktionsfaktor kan sedan beräknas då 𝜀 och Re är framtagna. Detta görs för att ta 

fram förlustfaktorn 𝜆. 
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Sedan togs engångsförlusterna 𝜁 fram, som sker längs det första röret. De 

engångsförluster som fanns i rörsystemet var 90-graders rörkrökar, godtyckliga 

rörböjar som i var 45 grader samt areaändring mellan två rörsektioner. Det har antagits 

att rörkrökarna är av 90-graders krökar samt att rördiametern är lika stor som 

cirkelbågen till rörets krök. Förlustfaktorn för varje engångsförlust togs från figur 7. För 

engångsförlusterna för 90-graders rörkrökar togs antalet rörkrökar multiplicerat med 

värdet givet ur figur 7. På samma sätt togs engångsförlusterna fram av de godtyckliga 

rörböjarna samt för areaändringen. Då endast data för rörböjarna fanns i tiotal, valdes 

förlusten för 50-graders böj. Detta för att denna var den närmast liggande till 45 grader. 

Dessa engångsförluster summeras sedan ihop. Detta ger den totala förlusten orsakat av 

engångsförluster i den första rörledningen. 

Efter detta togs förlusthöjden 𝛥ℎ𝑓1
fram enligt ekv. 2.8. Längden på det första röret 

uppskattades till 20 meter av Johan Sandberg, se bilaga 4. Höjdskillnaden var tre meter, 

alltså mellan pumpen och det andra röret. Denna höjd mättes av Johan Sandberg med ett 

måttband, vilket resulterar i en felmarginal i storleksordningen centimeter. Sedan togs 

trycket 𝑝2 fram som är trycket i början av den andra rörledningen. Detta tryck togs fram 

med ekv 2.5 som skrevs om för att söka trycket 𝑝2. Skillnaden mellan trycket 𝑝1 i början 

av den första ledningen och trycket 𝑝2 i början av den andra ledningen beskriver det 

tryckfall som skett mellan dessa två punkter. 

3.1.3 Vätskeflöde rörledning (3) 

Nästa steg var att ta fram hastigheten 𝑣3 som är hastigheten i det tredje röret. Då flödet 

är konstant i rören kan hastigheten 𝑣3 tas fram genom att dividera flödet med arean för 

det tredje röret som var givet. Efter detta togs Reynolds tal fram för hastigheten 𝑣3 samt 

rördiametern i det tredje röret. Även här används ekv 2.10 för att erhålla 𝜆,då Reynolds 

tal uppfyller kravet för denna ekvation.  

Engångsförlusterna togs fram på samma sätt som tidigare och beskriver de förluster 

som sker i det andra röret. Även här var det en areaändring mellan rörledning två och 

tre. Gruppen följde röret från pump ut ur huset och dokumenterade att det var fem 45-

graders-böjar och två 90-graders böjar i rörledning två. Detta blir mer av en 

uppskattning då gruppen kan ha missat böjar. Sedan togs förlusthöjden 𝛥ℎ𝑓2
fram givet 

dessa värden som tagits fram. Längden av det andra röret uppskattades till 100m av 

Johan Sandberg, (se bilaga 4).   

Sedan togs trycket  𝑝3 fram. Här användes som tidigare ekv 2.5, denna skrevs om till att 

söka trycket  𝑝3. Höjdskillnaden är i den andra sektionen noll. Alltså från början av det 

andra stålröret början av till PE-röret, med andra ord är röret horisontellt. Trycket 𝑝3 

som tas fram är trycket i början av den tredje rör-ledningen, alltså PE-röret.  

Gruppen har sedan presenterat trycket, hastigheten och flödet för varje rörsektion i 

tabell 2. Det som kan avläsas är att flödet genom alla rören är konstant. Hastigheten 
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ändras beroende på det aktuella rörets diameter. Av tabellen kan det konstateras att 

trycket sjunker för varje rörsektion. Det som främst orsakar en tryckförlust i en ledning 

är flödets hastighet i rörledningen som bidrar resulterar i en friktionsförlust. Detta 

eftersom förlusterna i ledningen multipliceras med hastigheten för att erhålla 

förlusthöjden, enligt ekv 2.8. Flödet in i första brunnen blir alltså 13 l/s och en hastighet 

på 1,66 m/s. Detta är värdena som erhålls då som nämnts tidigare att brunnen antas 

vara fylld till hälften.  

Vidare i systemet finns också förgreningar, för rörsektioner längre fram i systemet. 

Förgreningarna av t-typen innebär att två flöden löper samman till ett gemensamt flöde. 

Förgreningarna är senare i ledningssystemet och därför inte tagits med i analysen 

eftersom dessa inte ingår i denna. Eftersom dessa förgreningar sker på två ställen i 

samband med två olika brunnar längs rörens längd innebär det att flödet ökar vid första 

förgreningen för att sedan öka ytterligare vid nästa förgrening. Se figur 12 för förståelse. 

För att ta fram det resulterande flödet summeras de två flödena enligt ekv. 2.13.  

3.1.4 Vätskeflöde från första brunn till andra brunn 

I detta fall tillämpades också ekv 2.5. Denna skrevs om till ekv 4.22 (se bilaga 5). Under 

rubrik 4.1.3 Utströmning ut ur brunn samt bilaga 5 visas också förklaring till samtliga 

variabler. 𝑝1 = 𝑝2 = 0 för att dessa är atmosfäriskt tryck och i beräkningarna beräknas 

som övertryck.   

Efter detta skulle förlusterna tas fram, i detta fall fanns det tre olika typer av förluster, 

nämligen friktionsförluster i plaströret, engångsförlusten för inlopp (se figur 7) och 

engångsförlusten för areaändring (se figur 6) 

För att få fram friktionsförlusten användes figur 5 för att ta fram 𝜆 för ekv 2.8. Detta 

gjordes för att i samtliga beräkningar var hastigheterna i denna ledning alltid inom 

intervallet 1–10 meter per sekund vilket var villkoret för att använda figur 5. Dessutom 

var även materialet och diametern känt. Efter detta var L = längden på röret mellan 

brunnarna vilket fanns angiven i data från AstraZeneca (se bilaga 6). 𝑑ℎ= d vilket var 

diametern på röret som var 0,2m. Efter detta fanns samtliga förluster. Då beräknades 

hastigheten och flödet in i den andra brunnen fram för de olika scenarier som återfinns i 

tabell 4. (se bilaga 5 för beräkningarna) 

Gruppen gjorde avgränsningen i rapporten att endast kolla på in och utflöde i brunnarna 

vid en given höjd (h). Gruppen valde att presentera följande tre olika tillstånd för 

vätskenivån i brunnarna: 
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1) När brunnen är tom (h=0) 

2) När brunnen är halvfull (
ℎ

2
) 

3) När brunnen är full (h)  

Detta har gruppen gjort, annars blir det ett för komplext problem genom att beskriva h 

som en funktion av tiden. Det optimala skulle vara att presentera en ekvation som 

beskriver hur brunnens tillstånd förändras över tid. När brunnen är full anses vara det 

kritiska tillståndet då risk finns att brunnen svämmar över om utflödet är mindre än 

inflödet i brunnen.  

3.2 Beräkning av hållfastheten 

Vidare beskriver gruppen de olika spänningarna som uppstår i de tre olika 

rörledningarna som sedan jämförs mot deras materials sträckgräns.   

3.2.1 Spänning för rörledning (3) 

Rörsektionerna som gruppen valt att analysera är av plast och stål (syrafast). Det 

framgår inte och gruppen har inte kunnat erhålla standarden varken för plaströret eller 

det första stålröret är gjorda av. Där av har ett antagande gjorts av vilket sorts material 

det handlar om. Det finns tre relevanta typer av plaströr, vilka är PVC (polyvinylklorid), 

PE (polyeten) och PP (polypropen). Av de tre nämnda har PE valts som mest relevant för 

projektet. Detta motiveras av att polyetenplast har god motståndsförmåga mot 

kemikalier. Detta bedöms som en god egenskap hos rörmaterialet då processvattnet 

består av olika kemikalier från processerna i fabrikerna. Dessutom brukar polyeten-rör 

användas i landinstallationer på grund av dess flexibilitet och motstånd mot mekaniskt 

slitage. (PipeLife. 2000). Polyeten är också det vanligaste rörmaterialet för trycksatta 

system. Med dessa tre faktorer antar gruppen att det är polyetenrör som är installerat 

på AstraZeneca. (PipeLife. 2010) 

I bilaga 2 presenteras det olika dimensioner för standard för PE-plaströr, det vill säga 

plaströrens väggtjocklek i förhållande till dess ytterdiameter. Ur bilaga 2 tabell kan 

tjockleken tas ut, given rörets ytterdiameter. Tabellen är uppdelad i olika kolumner som 

benämns SDR som beskriver förhållandet mellan ytterdiametern och väggtjockleken. 

Gruppen har valt kolumnen SDR 41 som beskriver den största skillnaden mellan 

förhållandet mellan ytterdiametern och väggtjockleken. Detta för att gruppen valt att 

titta på det värsta förhållandet på rörens dimensioner, med andra ord det är med 

tunnast väggtjocklek. Eftersom en väggtjocklek på 2,7 millimeter är det tunnaste givet 

110 ytterdiameter ur tabellen. Skillnaden på ett rör med tunnare vägg jämfört med 

tjockare vägg är att det brister tidigare givet samma tryck.   

Röret av plast har en innerdiameter 100 millimeter. Ur tabellen väljs ytterdiametern till 

110 millimeter då det är det närmaste värdet i tabellen till rörets innerdiameter på 100 
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millimeter. Detta med tanke på att differensen mellan rörets ytterdiameter och 

väggtjocklek ger innerdiametern. Med vald ytterdiameter på 110 millimeter erhålls 

värdet 2,7 millimeter på tjockleken på rörets vägg. 

Med dessa värden kan antagandet göras att röret är tunnväggigt. I denna sektion ger 

differensen 110–2,7=107,3 millimeter som innerdiameter eller en innerradie på 
107,3

2
=

53,415.  Förhållandet i detta fall blir 
2,7

53,415
≈ 0,0505= 5,05 procent vilket är mindre än 

10 procent som var kravet för att kunna anta beräkningar för tunnväggiga rör. 

Beräkningar för tunnväggiga rör kan även antas när data hämtas ur tabellen i bilaga 2, 

genom att denna beskriver ett förhållande mellan rörtjockleken och innerradien. Därför 

kommer samma värde erhållas på 5,05 procent. Med ekv 2.15 togs spänningen fram i 

röret. Givet väggtjockleken, innerradien samt trycket vid aktuell sektion. Spänningarna 

som uppstår i röret visas i figur 10. I tunnväggiga rör approximeras den radiella 

spänningen till noll då rörets vägg är så pass tunn och rörets vägg kan anses vara en yta 

och skjuvspänningen bortses ifrån. Den axiella spänningen kan anses vara noll då det är 

ett långt öppet rör. (ME 446 Machine Design, 2015) 

Gruppen jämförde sedan denna spänning som fås av ekv 2.15 gentemot materialets 

sträckgräns, alltså vid den spänningen som materialet börjar plasticeras. Om spänningen 

i röret orsakat av inre tryck är större än spänningen för sträckgränsen uppför sig 

materialet plastiskt. PE-plasten tillverkas i två kvalitéer, PE-80 och PE-100. Det som 

skiljer dessa åt är att PE-100 har högre densitet vilket resulterar i högre brottspänning 

och något styvare rör. Eftersom kunskap inte finns om vilken typ det är som 

AstraZeneca använder görs ett antagande att det rör sig om PE-80, då det inte har större 

betydelse vilken av de två det är. Skillnaden utgör sig av att PE-80 klarar något lägre 

spänning, detta ger oss på samma sätt som tidigare möjlighet att utgå från det värsta 

utfallet av val av rör. Detta ger en sträckgräns på 8 MPa (megapascal) (PipeLife. 2010).  

Sedan ska en säkerhetsfaktor antas för att kunna ha en marginal på spänningen innan 

röret börja deformeras. En lämplig säkerhetsfaktor enligt är antingen 1,25 eller 1,6. 

(PipeLife. 2010). Gruppen antog en säkerhetsfaktor på 1,6 för att påvisa en god marginal 

i och med att reducera risken att processvattnet läcker ut är ledningarna, som absolut 

inte får ske. Säkerhetsfaktorn divideras sedan med materialets sträckgräns. 

Vidare användes ekv 2.15 för att erhålla den spänning som uppstår i röret på grund av 

strömningen av vätskan. Givet värdena på rörets innerdiameter och väggtjocklek samt 

innertrycket 𝑝3 som togs fram tidigare i kapitel 2, togs spänningen σφ  fram vid början 

av röret. Gruppen jämförde sedan denna spänning mot rörets sträckgräns på 8MPa. 

Denna spänning var 8 MPa givet för PE-80 som antogs tidigare. Givet en säkerhetsfaktor 

på 1,6 blir den dimensionerade spänning 5 MPa. Denna spänning på 5 MPa är den 

spänning som gruppen jämför den spänning som byggs upp i röret av det inre trycket.  
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I den rörensektionen som valts för att analysera antogs dessa rör vara tunnväggiga som 

nämnts tidigare. Hade en annan rörsektion valt och dessa hade bedömts vara 

tjockväggiga hade istället teorin för tjockväggiga rör tillämpats. Här krävs beräkning av 

tre olika spänningar som uppstår i röret som en orsak av övertryck. Dessa är den 

radiella spänningen enligt ekv 2.17 där k=
𝑑

𝐷
 , med andra ord den inre diametern 

dividerat med yttre diametern. Denna spänning uppstår i rörets radiella riktning. 

Samtidigt uppstår också en tangentiell spänning längs röretsväggens tangent som enligt 

ekv 2.18. Vidare uppstår den tredje spänningen som är den axiella spänningen, längs 

rörets axel eller mittlinje enligt ekv 2.19. Dessa spänningar illustreras av figur 10. 

När att dessa tre spänningar tagits fram tillämpas flytvillkoren för att ta fram den 

resulterande spänningen i röret. Gruppen har valt att presentera de två vanligaste 

metoderna för att beräkna effektivspänningen. Dessa två är Von Mises flytvillkor och 

Trescas flytvillkor. Gruppen har valt bort Trescas metod eftersom denna flytyta ligger 

innanför den av Von Mises. Detta resulterar i att Trescas tillåtna område eller med andra 

ord är den tillåtna spänningen är mindre än den för Von Mises. Den maximala skillnaden 

är endast 15 procent men påvisar fortfarande ett systematiskt fel. Trescas kriterium ska 

inte användas på material med isotropiska egenskaper (material som har samma 

egenskaper i samtliga riktningar), mekaniskt plastiska egenskaper eller metaller. Därför 

väljs Von Mises då PE-plasten uppvisar mekaniskt plastiska egenskaper. (Christensen, 

Richard. 2019) Med detta sagt togs sedan den resulterande spänningen fram med ekv 

2.20. Denna spänning jämförs sedan på samma sätt som det gjordes för tunnväggiga rör, 

gentemot sträckgränsen för materialet.  

Syftet med jämförelsen av den uppbyggda spänningen i röret och materialets 

sträckgräns görs för att se förhållandet mellan de två. Med andra ord hur nära 

spänningen ligger sträckgränsen för materialet. Av detta ska slutsatsen kunna dras om 

rören ligger i riskzonen och deformeras eller att brott sker.  

3.2.2 Spänning för rörledning (1)   

Gruppen beräknade spänningen σφ i det första stålröröret från pumpen, som orsakas av 

det inre trycket i röret på samma sätt som för PE-röret. Här användes trycket p1 som är 

trycket vid pumpen. Som tillämpas i ekv 2.16 för att ta fram spänningen σφ. Gruppen har 

antagit att även dessa stålrör är tunnväggigt. Det första syrafaströret från pump hade en 

ytterdiameter på 56mm (bilaga 4). Ur bilaga 3 valde gruppen för detta rör en 

rörstandard för rör med 57mm som ytterdiameter. Detta då det var det närmaste värdet 

till rörets diameter på 56mm. Genom att välja standard för ytterdiametern 57 fås en 

väggtjocklek på 2,9 mm ur bilaga 3. Det fanns flera olika utformningar av rör med en 

ytterdiameter på 57mm. Det som skiljer dem åt är deras väggtjocklek. Gruppen valde det 

rör som hade tunnast väggtjocklek för att analysera det värsta fallet. 
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Spänningen σφ i röret i rören jämfördes också på samma sätt mot sträckgränsen för 

rörets material. Materialets sträckgräns fås ur (Alfredsson, Bo. 2014), gruppen valde ur 

materialtabell för rostfria stål, släckglödat (austenitiskt) med beteckning enligt SIS och 

EN, 2333–02. Anledningen var att detta ståls användningsområde var ”rörledningar, 

behållare m.m. inom kemisk industri” vilket helt matchar AstraZeneca.  

3.2.3 Spänning för rörledning (2)   

Sedan beräknades spänningen σφ för det andra stålröret. Ekv 2.16 användes också här 

för att beräkna spänningen. Trycket p2 användes för att ta fram spänningen i det andra 

röret. Det andra stålröret hade en innerdiameter på 156 mm och en väggtjocklek som 

var given till 2mm (bilaga 4). På samma sätt antas även här teorin om tunnväggighet. 

För samtliga beräkningar refereras kapitel 4.2 Hållfasthetsberäkning. Sedan använde 

gruppen samma sträckgräns för materialet på detta rör som för det innan. Alltså antas 

det första och andra röret vara av samma material. Givet denna sträckgräns, jämfördes 

denna mot spänningen i röret. Förhållandet mellan sträckgränsen och spänningen i 

röret visar hur nära spänningen i röret är till dess sträckgräns.     
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4 Resultat och beräkningar 

I detta kapitel beräknar och presenterar gruppen först flödet och sedan hållfasthet, 

dessa resultat presenteras i tabell 2–5.  

4.1 Beräkningar av kapaciteten i rören  

I detta avsnitt tas det fram en generell modell som beskriver inflödet genom 

rörsystemet. 

Flödesmätare: 

Given data: 

𝑞2 = 47 
𝑚3

ℎ
= 0,01305555556

𝑚3

𝑠
 (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 4) 

𝑞2  = värde från flödesmätaren (Gruvstedt, Peter. 2019). 

4.1.1 Rörsektion (1) 

Sökt 𝒗𝟏, 𝒗𝟐, 𝒑𝟏 

𝑞1 = 𝑞2 (Ekv 2.1) 

q1 = q2 = 47 
m3

h
=

47

3600
= 0,01305555556 

m3

s
≈ 13,06

l

s
 

𝐴 =
π∗𝑑2

4
= π ∗ 𝑟2 [𝑚2] 

𝑟1 =
𝑑1

2
=

0,056

2
= 0,028 𝑚 (radie på syrafast − rör 1 från pump) (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 4) 

𝑟2 =
𝑑2

2
=

0,156

2
= 0,078𝑚  (radie på syrafast − rör 2) (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 4) 

𝑣2 =  
𝑞2

𝐴2
=  

𝑞2

π ∗ 𝑟2
2

=
0,01305555556

π ∗ 0,0782
= 0,6830559508 ≈ 0,68 

𝑚

𝑠
 

v1 =  
q1

A1
=

q1

π ∗ r1
2

 =
0,01305555556

π ∗ 0,0282
= 5,300653577 ≈ 5,30 

m

s
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Beräkning av 𝜼 för pump i byggnad B385: 

Ekv 2.14 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ qv ∗ H

𝜂
 

P=37 kW (totala pumpeffekten) 

qv = 100 
𝑚3

ℎ
=

100

3600
= 0,0277777778 ≈ 0,028 

𝑚3

𝑠
 

H=70m (bilaga 1) 

𝜂 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ qv ∗ H

𝑃
=

998 ∗ 9,81 ∗ 0,0277777778 ∗ 70

37 000
= 0,5145094595 ≈ 51,45% 

Sökt uppfordringshöjd 𝐇 för pump i byggnad 334 

Verkningsgraden för pumpen i byggnad 334 antas vara samma som i pumpstation 385 

alltså en verkningsgrad på 51,45%. 

Ekv 2.14 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ qv ∗ H

𝜂
 

P = 4kW (totala pumpeffekten) (ur bilaga 4)  

𝜂 = 0,5145094595 

q1 = 0,01305555556
𝑚3

𝑠
  

𝐻 =
𝑃 ∗ 𝜂

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ q1
=

4000 ∗ 0,5145094595

998 ∗ 9,81 ∗ 0,01305555556
= 16,10120759 ≈ 16,10 𝑚𝑉𝑝 

1 𝑚𝑉𝑝 ≈ 9,81 𝑘𝑃𝑎 

16,10120759mVp = 9,81• 10316,10120759 Pa = 157 952,8464 𝑃𝑎 ≈158 kPa  

𝑝1 = 𝐻 = 157 952,8464  𝑃𝑎 

𝑝1 = 158 k𝑃𝑎 (tryck i början av rörledning ett)  
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4.1.2 Rörsektion (2) 

Sökt Re 

Ekv 2.4 

𝑅𝑒 =
v𝑑ℎ

𝜐
 

𝜐 = 10−6 = viskositet (kinematiska viskositeten)  [
𝑚2

𝑠
] hos vatten vid 20 °C 

(Pumpportalen. 2019) 

𝑅𝑒 =
𝑣1 ∗ 𝑑1

𝜐
=

5,300653577 • 0, 056

10−6
= 296 836,6003 ≈ 2,98 ∗ 105 

Stålrör (syrafast) antas vara släta rör. Då Re = 2,98 ∗ 105  väljs ekvation 2.10 eftersom 

Re ligger i intervallet 105<Re < 108 

Sökt: 𝝀 

Villkor: 105<Re < 108 

Ekv 2.10 

𝜆 = 0,0032 + 0,221𝑅𝑒−0,237 = 0,0032 + 0,221 • 296 836,6003 −0,237 = 0,0143533579

≈ 0,014 

Sökt Förlustfaktorn ∑ 𝜻 i första stålledning: 

Rörkrökar 90-grader: 

2 inne i pumprum 

∑ 𝜁
1

= 2 • 0,4 = 0,8 (figur 7) 

 

Godtyckliga rörböjar: 

4 inne i pumprum 

∑ 𝜁
2

=  0,4 • 4 = 1,6 (figur 4) 
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Areaändring: 

Förhållandet mellan rördiameter av stål och syrafast: 

𝑑1 = diameter i första stålrör (ur bilaga 4) 

𝑑2 = diameter i andra stålrör (ur bilaga 4) 

𝑑2

𝑑1
=

0,156

0,056
= 2,785714286 ≈ 2,79 

Närmaste värde är förhållandet för 2,5  

𝜁2,5 = 0,7 (figur 7) 

∑ 𝜁
3

= 0,7 

∑ 𝜁
𝑅

= ∑ 𝜁
1

+ ∑ 𝜁
2

+ ∑ 𝜁
3

= 0,8 + 1,6 + 0,7 = 3,1 

Sökt höjdförlusten 𝜟𝒉𝒇𝟏
 

𝛥ℎ𝑓 = ( 
𝜆𝐿

𝑑ℎ
+ ∑ 𝜁)

𝑣2

2g
 (ekv 2.8)  

L=20m (bilaga 4) 

𝛥ℎ𝑓1
= ( 

𝜆𝐿

𝑑1
+ ∑ 𝜁)

𝑣2
2

2g
= ( 

0,0143533579 ∗ 20

0,056
+ 3,1) ∗

0,68305595082

2 ∗ 9,81
=  0,1956197862 

≈ 0,20 𝑚 

Sökt 𝒑𝟐 i början av andra röret stål(syrafast) 

h1 +
𝑃1

ρg
+

𝑣1
2

2𝑔
=  h2 +

𝑃2

ρg
+

𝑣2
2

2𝑔
+ 𝛥ℎ𝑓  (ekv 2.5)  

v2 = 0,6830559508
𝑚

𝑠
 

v1 = 5,300653577
𝑚

𝑠
 

𝑝1 = 157 952,8464 𝑃𝑎 

h1 = 0 sätts som referensnivå  

Höjdskillnad=3 m (bilaga 4) 
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ℎ2 = 3 𝑚 

𝛥ℎ𝑓1
= 0,1956197862 𝑚 

𝑝2 = ρgℎ1 + 𝑃1 +
ρ𝑣1

2

2
− ρgℎ2 −

ρ𝑣2
2

2
− ρg𝛥ℎ𝑓1

 

𝑝2 = 998 • 9,81 • 0 + 157 952,8464 +
998 • 5,3006535772

2
− 998 • 9,81 • 3

−
998 • 0,68305595082

2
− 998 • 9,81 • 0,1956197862 = 140 454,0655

≈ 140 𝑘𝑃𝑎 

𝑝2 = 140 𝑘𝑃𝑎 (tryck i början av rör två) 

4.1.3 Rörsektion (3) 

Sökt 𝒒𝟑, 𝒗𝟑 

Ekv 2.1: 

𝑞2 =  𝑞3 = 47 
𝑚3

ℎ
=

47

3600
= 0,01305555556 

𝑚3

𝑠
≈ 13,06

𝑙

𝑠
 (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 4) 

𝑟2 =
𝑑1

2
=

0,156

2
= 0,078 m (radie på syrafast − rör 2) (bilaga 4)  

𝑟3 =
𝑑2

2
=

0,100

2
= 0,050 m (radie på PE − rör) (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 4) 

𝑣2 =0,6830559508 
𝑚

𝑠
 

𝑣3 =  
𝑞3

𝐴3
=

0,01305555556 

π • 0,0502
= 1,662284962 ≈ 1,66

𝑚

𝑠
 

Sökt: Re 

Ekv 2.4 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑ℎ

𝜐
 

𝑅𝑒 =
𝑣2𝑑2

𝜐
=

0,6830559508 • 0,156

1 • 10−6
= 106 556,7283 ≈ 1,07 ∗ 105 

Stålrör (syrafast) antas vara släta rör.  Då Re= 1,07 • 105 väljs ekvation 2.10 eftersom Re 

ligger i intervallet 105<Re < 108 
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Sökt: 𝝀 

Villkor: 105<Re < 108 

Ekv 2.10 

𝜆 = 0,0032 + 0,221𝑅𝑒−0,237 

𝜆 = 0,0032 + 0,221 •  106 556,7283−0,237 = 0,0174185597 ≈ 0,017 

Sökt: Förlustfaktorn ∑ 𝜻  andra stålledning 

Rörkrökar 90-grader: 

Uppskattas till 2 ute i huset 

∑ 𝜁
1

= 2 • 0,4 = 0,8 (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 7) 

Godtyckliga rörböjar: 

Uppskattas till 5 ute ur hus 

∑ 𝜁
2

=  0,4 • 5 = 2,0 (figur 4) 

Areaändring: 

Förhållandet mellan rördiameter av syrafast och PE-rör: 

𝑑2=diameter på andra stålröret (syrafast) (bilaga 4) 

𝑑3=diameter på PE-rör (figur 11) 

𝑑3

𝑑2
=

0,100

0,156
= 0,641025641 ≈ 0,64 

Närmaste värde är förhållandet för 0,6 

𝜁0,6 = 0,3 (figur 6) 

∑ 𝜁
3

= 0,3 

∑ 𝜁
𝑅

= ∑ 𝜁
1

+ ∑ 𝜁
2

+ ∑ 𝜁
3

= 0,8 + 2,0 + 0,3 = 3,1 
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Sökt tryckförlusten 𝛥ℎ𝑓2
 

𝛥ℎ𝑓2
= ( 

𝜆𝐿

𝑑2
+ ∑ 𝜁)

𝑣3
2

2g
(ekv 2.8)   

L=100m (bilaga 4) 

𝛥ℎ𝑓2
= ( 

0,0174185597 • 100

0,156
+ 3,1)

1,6622849622

2 • 9,81
= 2,009122221 ≈ 2,01 𝑚 

Sökt 𝒑𝟑 i början av PE-ledning 

h2 +
𝑃2

ρg
+ +

𝑣2
2

2𝑔
=  h3 +

𝑃3

ρg
+

𝑣3
2

2𝑔
+ 𝛥ℎ𝑓2

 (ekv 2.5)  

v2=0,6801493295  
𝑚

𝑠
 

Höjdskillnad=0 m (bilaga 4) 

h2 = 0 m 

h3 = 0 m 

𝑝2 = 140 454,0655 𝑃𝑎 

𝑣3 = 1,662284962 
m

𝑠
 

𝛥ℎ𝑓2
= 2,009122221 𝑚 

𝑝3 = ρgℎ2 + 𝑃2 +
ρ𝑣2

2

2
− ρgℎ3 −

ρ𝑣3
2

2
− ρg𝛥ℎ𝑓2

 

𝑝3 = 9989,81 • 0 + 140 454,0655 +
998 • 0,68305595082

2
− 998 • 9,81 • 0

−
998 • 1,662284962  2

2
− 998 • 9,81 • 2,009122221 = 119 728,9792 

≈ 120 𝑘𝑃𝑎 

𝑝3= 120 𝑘𝑃𝑎  (tryck i början av rör tre) 
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 v [
𝐦

𝒔
] Q[ 

𝒎𝟑

𝒔
] Q[ 

𝐥

𝒔
] p [kPa] 

Stålrör (1) 5,30 0,013 13,06 158 

Stålrör (2) 0,68 0,013 13,06 140  

PE-rör (3) 1,66 0,013 13,06 120 

Tabell 2. Hastigheten, flödet och trycket för de tre olika rören. 

 

 Halvfull brunn  

𝒗𝟑  [ 
𝒎

𝒔
 ] 1,66 

𝒒𝟑 [ 
𝒎𝟑

𝐬
 ] 

0,013 

𝒒𝟑 [ 
𝒍

𝐬
 ] 13,06 

Tabell 3. Hastighet och flöde för vätskan in i brunn ett då denna är halvfull. 

4.1.4 Utströmning ut ur brunn ett 

Sökt: 𝜆 

𝜆 = 0,006, se figur 5 för plaströr med 𝑑ℎ =  200 mm 

Sökt Förlustfaktorn ∑ 𝜻 i rörsektion 4 mellan brunn ett och två: 

Areaändring: 

Förhållandet mellan brunn ett och rörledning fyra mellan brunn ett och två: 

𝑑4 = diameter i brunn (ur bilaga 4) 

𝑑5 = diameter i rörsektion 4 mellan brunn ett och två 

𝑑5

𝑑4
=

0,2

0,4
= 0,5 

∑ ζ1 = 6 (figur 6) 
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Inlopp i rör från brunn ett 

Skarp kant 

∑ 𝜁2 = 0,5 (figur 7)   

∑ 𝜁
𝑅

= ∑ 𝜁
1

+ ∑ 𝜁
2

= 6 + 0,5 = 6,5 

Sökt höjdförlusten 𝜟𝒉𝒇𝟑
 

Ekv 2.8 

𝛥ℎ𝑓3
= ( 

𝜆𝐿

𝑑4
+ ∑ 𝜁)

𝑣5
2

2g
 (2)  

Sökt 𝒗𝟓(hastighet ut ur brunn ett in i brunn två) 

Strömning med förluster: ekv. 2.5 

ℎ4 +
𝑝4

ρ𝑔
+

𝑣4
2

2𝑔
= ℎ5 +

𝑝5

ρ𝑔
+

𝑣5
2

2𝑔
+ 𝛥ℎ𝑓3

(1) 

Ekv 2.1:  

𝐴4𝑣4 = 𝐴5𝑣5 

 𝑣4 =
𝐴5𝑣5

𝐴4
 (3) 

Ekvation (2) och (3)sätts in i (1)  

ℎ4 +
𝑝4

ρ𝑔
+

(
𝐴5𝑣5

𝐴4
)

2

2𝑔
= ℎ5 +

𝑝5

ρ𝑔
+

𝑣5
2

2𝑔
+

𝑣5
2

2𝑔
∗ ( 

𝜆𝐿

𝑑ℎ
+ ∑ 𝜁

𝑅
) 

Se bilaga 5 för uträkning av hastigheten v. 

 

 
𝑣5 =

√

2𝑔(ℎ4 − ℎ5)

1 +
𝜆𝐿
𝑑4

+ ∑ 𝜁
𝑅

−
𝐴5

2

𝐴4
2 

 

  

4.22 
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Parametrar 

ℎ0 = Vattenhöjd i brunn ett [m] 

ℎ4 = 𝛥ℎ + ℎ0 [m]  

ℎ5 = Vattenhöjd brunn 𝑡𝑣å [𝑚] 

𝑔 = tyngdacceleration [
𝑚

𝑠2] 

L = Rörets längd [m] 

𝑑ℎ = d = Rörets diameter [m] 

𝐴4 = Area för brunn ett 

𝐴5 = Area för rör mellan brunn ett och två  

Flödet ut ur brunn ett in i nästa brunn 

𝑞5 = 𝑣5𝐴5 

Räkneexempel för halvfull brunn till halvfull brunn (se även bilaga 5) 

Referenshöjd sätts till mynningen i brunn två 

h0 = 0,9 [m] 

h4 =  Δh + h0= 0,7+0,9 = 1,6[m]  

h5 = 0,9 [m] 

g = 9,81 [
m

s2] 

λ = 0,006 

L = 7,55 [m] 

dh = d = 0,2[m] 

∑ 𝜁
𝑅

= 6,5 

A4 = 0,22𝜋 

A5 = 0,12𝜋 

𝐴5
2

𝐴4
2 =

(𝜋𝑟5
2)

2

(𝜋𝑟5
2)

2 =
𝜋2𝑟5

4

𝜋2𝑟4
4 =

𝑟5
4

𝑟4
4 

 

För beräkning se bilaga 5  
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Med givna parametrar i ekv 4.22 
 

𝑣5 = √
29,81 • (1,6 − 0,9)

1 +
0,006 • 7,55

0,2 + 6,5 −
0,14

0,24 
 

𝑣5 =  √
13,734

7,664
= √1,792014614 = 1,338661501 ≈ 1,34  

𝑚

𝑠
 

𝑞5 = 𝑣5 • 𝐴5= 1,338661501 • 0,12𝜋 =0,0420552914 [
𝑚3

𝑠
] ≈ 42,1 

𝑙

𝑠
 

 
h (vätskenivå i 

brunn ett) [m] 

h (vätskenivå i 

brunn två) [m] 
𝐯𝟓 [ 

𝑚

𝑠
 ] 𝒒𝟓 [ 

𝑙

𝑠
 ] 

Tom Tom 1,34 42,1 

Halvfull Tom 2,02 63,6 

Full Tom 2,53 79,5 

Tom Halvfull Ej möjlig (stopp i 

brunn 2) 

Ej möjlig (stopp i 

brunn 2) 

Tom Full Ej möjlig (stopp i 

brunn 2) 

Ej möjlig (stopp i 

brunn 2) 

Halvfull Halvfull 1,34 42,1 

Full Halvfull 2,02 63,6 

Full Full 1,34 42,1 

0,5 1,2 0 (dock ej möjlig 

stopp i brunn 2) 

0 (dock ej möjlig 

stopp i brunn 2) 

Tabell 4. Samtliga hastigheter och flöden, för fulla beräkningar (se bilaga 5) 
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4.2 Hållfasthetsberäkning 

I avsnitt 4.2 beräknas spänningen som uppstår i början av varje övergång mellan de 

olika rörmaterialen. Dessa är spänningarna för stål, syrafast samt PE-rören.  Samtliga 

rör antas vara tunnväggiga. Beräkningar har gjorts för tunnväggiga rör då a>0,1h 

4.2.1 Stålrör (1) 

Sökt 𝛔𝛗 

Ekv. 2.15 

h = 2,9mm = 0,0029 (Bilaga 3) 

𝑎 =
𝑑

2
=

57

2
= 28,5𝑚𝑚 = 0,0285𝑚 

𝑝1 = 157 952,8464 Pa (ur tabell 2) 

σφ =  
𝑝𝑎

ℎ
=

𝑝1𝑎

ℎ
=  

157 952,8464 • 0,0285

0,0029 
= 1 552 295,215 ≈ 1,55 MPa 

Jämförelse mot sträckgräns  

σ𝑠 = 200 𝑀𝑃𝑎 (Alfredsson, Bo. 2014) 

Med säkerhetsfaktor på 1,6: 

σ𝑠 =
200

1,6
= 125 𝑀𝑃𝑎 = 125 𝑀𝑃𝑎 

Slutsats: 

 
1 545 265,597

125 ∗ 106 = 0,0123621248 ≈ 1,24%  

Då trycket som byggs upp i Stålröret endast uppgår till 1,55 MPa eller 1,24 procent av 

rörmaterialets sträckgräns bedöms risken för plasticering vara försumbar.  

4.2.2 Stålrör (2) 

Sökt 𝛔𝛗 

Ekv 2.15 

h= 2 mm=0,002 m (Bilaga 3) 

𝑎 =
𝑑

2
=

156

2
= 78 𝑚𝑚 = 0,078 𝑚 
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𝑝2 = 140 454,0655 𝑃𝑎  
 

σφ =  
𝑝 ∗ 𝑎

ℎ
=

𝑝2 ∗ 𝑎

ℎ
=  

140 454,0655 ∗ 0,078

0,002 
= 5 477 708,555 ≈ 5,48 𝑀𝑃𝑎   

Jämförelse mot sträckgräns:  

σ𝑠 = 200 𝑀𝑝𝑎 (Alfredsson, Bo. 2014) 

Med säkerhetsfaktor på 1,6: 

σ𝑠 =
200

1,6
= 125 𝑀𝑃𝑎 

Slutsats: 

 
5 477 708,555 

125 ∗ 106 = 0,0438216684 ≈ 4,38%  

Då trycket som byggs upp i Stålröret endast uppgår till 5,48 MPa eller 4,38 procent av 

rörmaterialets sträckgräns bedöms risken för plasitcering inte finnas.  

4.2.3 PE-rör (3) 

Sökt 𝛔𝛗 

Ekv 2.15 

𝑎 =
𝑑

2
=

107,3

2
= 53,65𝑚𝑚 = 0,05365 𝑚 

h = 2,7 𝑚𝑚 = 0,0027 m 

𝑝3 = 119 728,9792 𝑃𝑎  
 

σφ =  
𝑝𝑎

ℎ
=

𝑝3𝑎

ℎ
=  

119 728,9792 • 0,05365

0,0027
=≈ 2 379 059,161 𝑃𝑎 ≈ 2,38 𝑀𝑃𝑎  

 Jämförelse mot sträckgräns:  

σ𝑠 = 8 𝑀𝑝𝑎 (se bilaga 3) 

Med säkerhetsfaktor på 1,6: 

σ𝑠 =
8

1,6
= 5 𝑀𝑃𝑎 = 5 𝑘𝑃𝑎 
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Slutsats: 

 
2 379 059,161

5 ∗ 106 = 0,4758118322 ≈ 47,6%  

Trycket som byggs upp i PE-röret endast uppgår till 2,38 MPa eller 47,6 procent av 

rörmaterialets sträckgräns.  

Ifall det finns fasta partiklar i vattnet som exempelvis sand eller grus så kommer detta 

agera som ett abrasivmedel. Detta kan då slita mer mekaniskt på rören.  

 

 σφ [MPa] σ𝑠[MPa] σφ

σ𝑠
% 

Stålrör (1) 1,55 125 1,24 

Stålrör (2) 5,48 125 4,38 

PE-rör (3) 2,38  5 47,6 

Tabell 5. Spänningen, sträckgränsen för de tre rören och förhållandet mellan dessa. 
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel förs först en diskussion baserat på resultaten. Efter det presenteras en 

slutsats, sammankoppling till målet och frågeställning, kritisk egenvärdering, var 

fortsatta studier kan ta vid och avslutas med rekommendationer till AstraZeneca.  

5.1 Diskussion 

I denna rubrik förs en diskussion kring de resultat som erhållits i kapital 4. Först förs ett 

samtal angående data som erhållits angående flödet och sedan för 

hållfasthetsberäkningen samt för modellen som tagits fram.   

5.1.1  Pumpstationen  

Enligt studiebesöket på pumpstation 385 var denna station inte en flaskhals för flödet. 

Denna station har en väl dimensionerad buffert och samlingsbassäng som sedan 

använder en pump med kapaciteten av 100 kubikmeter per timme som är 27,8 liter per 

sekund. Detta betyder att det inte får komma mer än 27,8 liter per sekund under längre 

tid än det tar att fylla buffertbassängen i B385. Denna station har även en till pump som 

kan kopplas på ifall den andra skulle haverera eller behöva hjälp. Detta skapar en 

redundans i systemet så allt inte är beroende på en pump. Vid extrema förhållanden då 

pumpen inte räcker finns det även nödlösningar (se bilaga 1).  

5.1.2 Maxkapacitet för flöde 

Gruppen analyserade både in- och utflödet för den första brunnen. Det var också denna 

brunn som var den problematiska brunnen enligt Rickard Mouritsen och Johan 

Sandberg. Vid analys av brunnen antogs flera olika värden för både den första samt den 

andra brunnen då dessa är beroende av varandra. Detta beskrevs i kapitel 3 

Genomförandet. Gruppen kollade på samtliga kombinationer av när de två brunnarna 

var tomma, halvfulla samt fulla och resultatet av detta presenterades i Tabell 4.  

Enligt bilaga 4 blir, blir i dagsläget vid normal körning brunn ett halvfull. Där av valdes 

detta tillstånd som det normala tillståndet. Det betyder att tillståndet i dagsläget är 

antingen från halvfull vätskenivå i brunn ett till halvfull i brunn två eller halvfull i brunn 

ett till tom i brunn två. För halvfull till halvfull brunn blir utflödeshastigheten från brunn 

ett 1,34 meter per sekund och utflödet blir där av 42,1 liter per sekund. Vid halvfull till 

tom brunn blir utflödeshastigheten ca 2 meter per sekund och utflödet blir 63,6. Detta 

betyder att i verkligheten ligger utflödet från brunn ett någonstans mellan 42,1 och 63,6 

liter per sekund. Detta erhålls av de antaganden, approximationer och avgränsningar 

som gruppen gjort. Detta beror på tillståndet i brunn två. I byggnad 334 finns en 

flödesmätare som mäter flödet varje 30 sekunder. Detta beskriver det nuvarande 

tillståndet i röret från pump till brunn. Denna visar att flödet vid normal körning är 47 

kubikmeter per timme vilket motsvarar 13,1 liter per sekund. Var fjärde pumpning ökar 

denna siffra till 60 kubikmeter per sekund som är 16,7 liter per sekund. Om denna siffra 
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skulle överskrida utflödet från brunn ett (mellan 42,1–63,6) kommer vattennivån att 

öka i brunnen för dessa omständigheter.  

Vid det kritiska läget att brunn ett är full finns det tre olika kombinationer att kolla för 

brunn två, när den är full, halvfull och tom. Vid full brunn ett och full brunn två är 

utflödeshastigheten 1,34 meter per sekund och utflödet är 42,1 liter per sekund. Denna 

siffra påminner om utflödet för halvfull till halvfull från dagslägesbeskrivningen. Detta 

beror på att under dessa förhållanden där nivån är densamma i båda brunnarna blir det 

endast höjdskillnaden som bestämmer utflödeshastighet och därmed utflödet. Detta 

betyder alltså att vid fallen: tom till tom, halvfull till halvfull och full till full kommer ha 

samma utflöde.  

Vid full brunn ett till halvfull brunn två blir hastigheten för utflödet ca 2 meter per 

sekund och utflödet blir 63,6 liter per sekund. Detta påminner även här om halvfull till 

tom brunn. Anledningen är densamma som vid samma nivå, det handlar om höjdskillnad 

på vattennivåerna när det kommer till utflödet, om det är samma skillnad blir det 

samma utflöde. Vid full brunn till tom brunn blir hastigheten 2,53 meter per sekund och 

utflödet blir 79,5 liter per sekund. Detta är alltså det största möjliga utflödet för brunn 

ett. Idealfallet är att brunn två alltid är tom men detta är endast fallet i början av varje 

pumpning. Även vid början av pumpningen kommer inte brunn två vara tom länge nog 

för att vattnet i brunn ett ska bli helt full, detta implicerar att vid mynningen till brunn 

två skulle det vara ett stopp som gör att brunn ett kan få full nivå och sedan tas detta 

stopp bort. 79,5 liter per sekund är alltså inte möjlig.   

Alltså, om brunn ett skulle vara helt full, där vattnet ligger vid brunnslocket så kommer 

utflödet vara helt beroende på vattennivån i brunn två. Dessa värden varierar från 42,1 

liter per sekund till 79,5 liter per sekund. Om flödet vid flödesmätare FT120_1 skulle 

vara över detta värde kommer brunnen att svämma över. Det är då viktigt att ligga strikt 

under 42,1 liter per sekund med en säkerhetsmarginal för att inte riskera att vatten 

rinner ut. Dessa är som tidigare nämnt baserade på de antaganden, approximationer 

samt avgränsningar gruppen gjort. För möjliga felkällor se kapitel 5.2.3 kritisk 

egenvärdering. För att vara helt säker på hur stort flöde denna brunn klarar i 

verkligheten behövs praktiska tester utföras. Där testet går ut på att med vanligt vatten, 

höja flödet in i brunnen tills att den svämmar över. Då är detta baserat på verkliga 

mätningar och då är det viktigt att strikt ligga under denna siffra med en 

säkerhetsmarginal för att vara säker att brunnen inte svämmar över.  

5.1.3 Maxkapacitet för hållfasthet 

För att bestämma maxkapaciteten för hållfasthet i de olika rören tog gruppen först fram 

trycket P i samtliga ledningar. Detta gjordes för de tre olika rörledningarna i byggnad 

334. Det första trycket är i rörsektion ett, som är direkt kopplat till pumpen. Detta visas i 

tabell 2 som också visar hastighet, flöde och tryck. Detta utgick från dagsläget med 

grund från data på pump i 334 samt flödesmätare FT120_1. I dagslägets normalfall var 
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flödet i rörsystemet 13,1 liter per sekund. Detta motsvarar en hastighet på 5,30 meter 

per sekund och ett tryck på cirka 158 kPa i stålrör (1). Efter att detta tryck tagits fram så 

kunde nu beräkning för hållfasthet göras där lämpliga formler applicerades (se kapitel 

4.2 Hållfasthetsberäkning) Detta visade att den spänningen i stålrör (1) var 1,55MPa. 

Denna spänning jämfördes sedan mot sträckgränsen för stålröret som beskrivs i kapitel 

3 Genomförande. Det material som antagits för denna jämförelse av sträckgränsen 

valdes till ett rör som var lämpat för kemisk industri med beteckning enligt SIS och EN, 

2333–02. Denna har en sträckgräns på 200 MPa. Med en säkerhetsfaktor på 1,6 blir 

detta 125 MPa.  

Vid jämförelse visade detta spänningen i stålrör (1) endast belastas med 1,24 % av 

rörmaterialets sträckgräns. Dessa värden presenteras i tabell 5. Detta repeterades för 

stålrör (2) och PE-rör (3). För stålrör (2) används 4,38 % av rörmaterialets sträckgräns. 

Detta trots ett mindre tryck samt att det antas vara samma standard för materialet på 

rören. Detta beror på att väggtjockleken var mindre för stålrör (2) samtidigt som 

innerradien var större än för det antagna väggtjockleken och innerradie för stålrör (1).  

För PE-rör (3) används 47,6 % av materialets sträckgräns. Detta visar att hållfastheten 

för PE-rörledningen ligger närmare riskzonen än stålrören med de antaganden gruppen 

gjort. En påminnelse är att gruppen antagit det värsta möjliga scenariot. Gruppen antog 

först att materialet var PE-plast med motiv att det passar i kemisk industri på grund av 

sin kemiska samt mekaniska slittålighet. Efter detta antog gruppen att rörledningarna 

var av PE-80 plast och inte PE-100 för att visa värsta möjliga fall. Efter detta antog också 

gruppen minsta möjliga väggtjocklek för detta material vilket var 2,7mm. Slutligen 

använde sig gruppen av den största säkerhetsfaktorn vilket var 1,6. I detta, värsta 

möjliga scenario ligger den spänning på 47,6% av sträckgränsen för materialet (med 

säkerhetsfaktorn 1,6 inräknat)  

Detta resultat visar att hållfastheten för de båda stålrören inte bedöms vara ett 

problematiskt område. För PE-plaströr (3) kan detta vara värt att kolla noggrannare på. 

Som sagt har gruppen använt värsta möjliga scenario men det rekommenderas att 

AstraZeneca bör ta reda på rörmaterialets standard samt installera en tryckmätare i 

denna sektion. Därefter utföra dessa beräkningar utan antaganden och approximationer 

med sina egna säkerhetsfaktorer för att försäkra sig om att dessa rör inte ligger i en 

riskzon. 

Dessa resultat gäller alltså för de antaganden gruppen gjort. För att få ytterligare 

noggrannhet krävs standarden för samtliga rör. För tillfället har gruppen gjort 

motiverade antaganden till vad som används. Dessutom skulle ytterligare noggrannhet 

erhållas om trycket var känt vid pumpen samt i sektionerna. Gruppen har beräknat 

trycket med givna data från pump och flödesmätare men om exempelvis en barometer 

installerades vid pumpen skulle detta bli mer verklighetsbaserat.  
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I de självfallande rören kan det maximala trycket vara en full brunn plus höjdskillnaden 

mellan brunnarna. Till exempel, mellan den första brunnen och andra brunnen är 

trycket som störst vid mynningen till den andra brunnen, där är vattenhöjden totalt 

0,7+1,8=2,5 meter. Detta tryck blir då 2,5•9,81•998 = 24,5 𝑘𝑃𝑎 vilket är betydligt 

mindre än trycket i PE-rör (3) som låg på ca 120 𝑘𝑃𝑎. Alltså anses detta tryck inte vara 

problematiskt för hållfastheten.  

5.1.4 Modellen 

Modellen som gruppen tagit fram är applicerbar för rör där det finns eller går att anta 

vilka rördimensionerna är samt vilket material och standard som finns. Detta är för att 

kunna beräkna både flödet och hållfastheten i de olika ledningarna. I modellen för 

beräkning av flöde krävs det data som ger upphov till att få fram flödet i en ledning. 

Detta leder tillbaka till de fundamentala ekvationerna: ekv. 2.1–2.14. Det är alltså viktigt 

att se till att samtliga variabler för önskat resultat finns mätt eller givet. För 

hållfastheten krävs givna data för ekv 2.15–2.21. Det är här som det är speciellt viktigt 

för rörstandard då det bidrar till mer verklighetsbaserat resultat. För AstraZeneca kan 

detta appliceras på rörsystemen där tillräckliga data finns. 

5.2 Slutsats 

Enligt studiebesöket på pumpstation 385 (bilaga 1) var denna station inte en flaskhals 

för flödet. Den första brunnen har tidigare varit problematisk och kan enligt beräkningar 

med gruppens antaganden hantera 42,1 liter per sekund. Det är då viktigt att ligga strikt 

under detta och att ta med en säkerhetsmarginal för att inte riskera att vatten rinner ut. 

I diskussionen i 5.1.2 rekommenderar gruppen ett praktiskt test för att bekräfta utflödet 

se 5.1.2 för mer om detta. 

I dagsläget vid normalt flöde på 13,06 liter per sekund använder stålrör (1) 1,24 %, 

stålrör (2) använder 4,38 % och PE-rör (3) använder 47,6 % av respektive 

rörmaterialets sträckgräns. Om något rör skulle vara begränsande är det PE-rören. I 

diskussionen i 5.1.3 beskriver gruppen att detta är antaget med värsta möjliga scenario 

och med den största säkerhetsfaktor på 1,6. Dock rekommenderar gruppen som tidigare 

sagt att AstraZeneca bör ta reda på rörmaterialets standard samt installera en 

tryckmätare i denna sektion och utföra dessa beräkningar utan antaganden och 

approximationer med sina egna säkerhetsfaktorer för att vara försäkra sig om att dessa 

rör inte ligger inom en riskzon. I de självfallande rören är trycket så pass litet att detta 

inte anses vara en riskfaktor för hållfastheten.  
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5.2.1 Sammanfattning och direktkoppling till målen 

Huvudmålet med detta projekt var att ta fram en modell för att beräkna maxkapaciteten 

och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem. Gruppen har tagit fram en modell för 

att beräkna maxkapaciteten sett ur både hållfasthetsperspektiv och flödesperspektiv. 

Det var huvudmålet, gruppen har även applicerat denna modell på rörsektionerna fram 

till och med den andra brunnen i systemet som också inkluderar den första brunnen. 

5.2.2 Sammankoppling till frågeställningen 

• Hur kan en modell tas fram för beräkning maxkapacitet i rör? 

Gruppen valde att ta fram en matematisk modell för beräknande av flödeskapacitet och 

en för beräkning av hållfastheten. Detta togs fram genom att ta fram en teoretisk 

referensram som inkluderade bevisade formler och förklaring till dem. Dessa formler 

appliceras i ett givet fall för att få en beräknad approximation av hur verkligheten kan 

bete sig.  

• Vilken slutsats kan dras utifrån rörsystemet maxkapacitet gentemot dagsläget? 

I dagsläget ser det ut som att AstraZeneca är inom ramarna för både hållfastheten och 

flöde. Det normalt maximala flöde som sker vid var fjärde pumpning är 16,7 liter per 

sekund. Enligt beräkningarna kan den första brunnen hantera 42,1 liter per sekund. Se 

punkt 5.1.2 samt 5.2.3 nedan för diskussion samt kritisk egenvärdering angående detta.  

För hållfastheten ligger bägge stålrören långt ifrån deras sträckgräns inklusive en 

säkerhetsfaktor på 1,6. PE-rör (3) använder 47,6 %. I diskussionen i 5.1.3 beskriver 

gruppen att detta är antaget med värsta möjliga scenario och med den största 

säkerhetsfaktor på 1,6. Dock rekommenderar gruppen att AstraZeneca bör ta reda på 

rörmaterialets standard samt installera en tryckmätare i denna sektion och utföra dessa 

beräkningar utan antaganden och approximationer och med sina egna säkerhetsfaktorer 

för att vara säkra att dessa rör inte ligger i en riskzon. I de självfallande rören anser 

gruppen att hållfastheten inte är ett problem.  

5.2.3 Kritisk egenvärdering avseende genomförande och resultat  

I framtida projekt bör gruppen tidigare påbörja en jämförelse mellan givna data och den 

teoretiska referensramen för att snabbare hitta delar och data som saknas. Gruppen 

önskar börja tidigare med att applicera den teoretiska referensramen för att få resultat 

för att se eventuella brister i beräkningar eller dylikt.  

Gruppen har gjort många antaganden och approximationer för att likna verkligheten till 

så stor grad som möjligt. Gruppen har även bortsett från saker som egentligen skulle 

påverka både flöde samt hållfasthetsberäkningar. Exempelvis har gruppen inte kollat på 

vattennivå, svackor och liknande i rören mellan brunnarna som, enligt bilaga 6 finns. 

Alltså har gruppen approximerat rören som nylagda, raka utan svackor eller böjar. För 

hållfastheten har inte gruppen kollat på sprickbildning, fogar eller andra skador som 
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bucklor eller liknande. Dessutom har inga beräkningar gjorts för eventuella ventiler eller 

rörböjar där mycket påfrestningar sker.  

5.2.4 Förslag till fortsatta studier  

Följande är en punktlista som beskriver olika moment eller aspekter där fortsatta 

studier kan ta vid.  

• Beräkna samma resultat för samtliga rör i systemet.  

• Använd mer parametrar som exempelvis temperatur, ovalisering av rör, 

fyllnadsgrad och andra deformeringar som bucklor, sprickbildning och fogar 

• Utför beräkningar på ventiler och rörböjar 

• Simplifiering av flödet över tid har gjorts genom att gruppen tittat på tillståndet i 

brunnarna vid en given höjd.  

Fortsatt: strukturera en modell som beskriver flödet över tid.  

5.3 Rekommendationer 

• Ta reda på rätt rörmaterial. Inte enbart materialet utan exakt standard 

(exempelvis: inte bara ”plast” utan ”PE-80”) för samtliga rör. Detta för att enkelt 

ha pålitliga data för att kunna göra verklighetsbaserade beräkningar med mindre 

approximationer.  

• Ta reda på rördimensioner (yttervägg alt. Väggtjocklek) för samtliga rör. Vilken 

standard har rören? Alternativt leverantörstandard. I projektet använde gruppen 

standarder från två olika leverantörer, en för plaströr och en för stålrör. Samma 

resonemang som ovan, med rätt dimensioner resulterar i mindre 

approximationer och antaganden.  

• Installera flödes och tryckmätare vid strategiska punkter för ökad kontroll av 

systemet och även snabbt automatiskt agerande ifall plötsliga, oförutsägbara fel 

skulle uppstå. (även kallat internet of things eller industri 4.0) 

• Validera med hjälp av praktiska tester för både flöde samt tryck med rätt 

standard för material och rördimensioner samtliga beräkningar för att bekräfta 

vad de verkliga värdena är för rörsystemet. Detta gäller speciellt för flödet ut ur 

brunn ett, samt för hållfasthetsberäkningen för plaströret i rörsektion (3). Det 

plaströr som är kopplat till stålröret från huset.  

• För att minimera risk för både hållfasthets- och flödesproblem kan ett slutet 

kontinuerligt rör av exempelvis rostfritt stål dras direkt från byggnad 334 till 

pumpstation 385. Detta tar bort behovet av brunnar och eliminerar risken att 

brunnarna svämmar över.  
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• Koppla flödesmätare och tryckmätare på den nylagda ledningen av rostfritt stål. 

• Uppdatera ritning. På den givna ritningen som finns på det lila rörsystemet som 

gruppen valt att kolla på. På ritningen står det att röret efter pumpen endast 

består av plast samt tre rörkrökar fram till första brunnen. I verkligheten är det 

betydligt mer komplicerat än så. I byggnad 334 finns det olika rördimensioner 

som inkluderar stålrör och krökar som uppgår till en rörlängd på dryga 120 

meter.  

• Full 3D CAD modell av rörsystemet. Eventuellt med simuleringsfunktion. Detta 

skulle vara ett stort projekt som involverar mjukvaruutvecklare, datainsamling, 

placering av sensorer med mera. Med dessa funktioner skulle AstraZeneca kunna 

få en momentan ögonblicksbild för systemet.  En enklare variant är det som står 

beskrivet i punkt 3 i denna lista. 

• Frekvensstyrning av pumparna i byggnad 334 för att få ett mer utjämnat flöde. I 

dagsläget var det cirka 47 𝑚3/ℎ i tre pumpningar. Sedan var den fjärde 

pumpning 60 𝑚3/ℎ. 
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https://www.pipelife.se/media/se/ladda-ner/Broschyrer/VA/Tryckrorssystem-December-2010_1.pdf?m=1526019980&
https://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11-vatskestromning/
https://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11-1-1-kontinuitetsekvationen/
https://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11-1-2-bernoullis-ekvation/
https://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11-2-rorstromningsforluster/
https://nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-ROORKEE/strength%20of%20materials/lects%20&%20picts/image/lect15/lecture15.htm
https://nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-ROORKEE/strength%20of%20materials/lects%20&%20picts/image/lect15/lecture15.htm
https://nptel.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-ROORKEE/strength%20of%20materials/lects%20&%20picts/image/lect15/lecture15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Cdpoo2XM6Hg%20
https://www.youtube.com/watch?v=brN9citH0RA
https://www.youtube.com/watch?v=w3jQoPPW0pY&list=PLX2gX-ftPVXVHnqlawAPDHuo3lg9lT6JI&index=4%20
https://www.youtube.com/watch?v=w3jQoPPW0pY&list=PLX2gX-ftPVXVHnqlawAPDHuo3lg9lT6JI&index=4%20
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till Pumpbesöket 
 

Generella frågor 

1. Vad har ni för data för rören, tjocklek och material? 
 

2. Vad har ni för resurser att ta reda på okända variabler (flöde i rör, materialtyp, 

tjocklek på rör) (Kontaktperson) 

3. Vad består processvattnet av? (Densitet, om ni ej har det kan gruppen ta ett 

stickprov för att beräkna densitet?)  

 

Pump B385 till Gärtuna 

1. Vad har pumpen för maxkapacitet? (Liter/sekund/minut) 
 

2. Vilka egenskaper har pumpen 
 

3. Vilken pump är det? 
 

4. Finns det en ”manual” gruppen kan få kolla igenom? (egenskaper) 
 

Pump B336 till systemet i snäckviken 

1. Tryck och hastighet på pumpen  
 

2. Vad har ni för data för rören, tjocklek och material? 
 

3. Vilka egenskaper har pumpen 
 

4. Vilken pump är det? 
 

5. Finns det en ”manual” gruppen kan få kolla igenom? (egenskaper) 
  



IV 

 

Studiebesök pumpstation B385 
 

På pumpstationen var guiden Micael Melin som visade oss runt. Det blev snabbt tydligt 

att pumpstationen inte ska anses som flaskhalsen i rörsystemet. Detta beror på att de 

har stora bassänger som buffertlager och det finns även nödlösningar ifall det skulle bli 

för mycket vatten.  

Gruppen tittade på förgreningen av rören där allt vattenflöde flyter samman precis 

innan pumpstationen, detta såg gruppen genom att Micael lyfte på ett lock som gruppen 

fick titta ned i ledningssystemet.  

Väl inne i pumphuset fick gruppen också se ett rikligt flöde av processvattnet som 

skickas till Gärtuna. Enligt Micael kan processvattnets fysiska egenskaper approximeras 

som vanligt vatten och därför antas samma densitet som vatten. 

Pumpstationen hade två identiska pumpar som hade en maxkapacitet på 100 

kubikmeter per timme för varje pump. Pumpstationen ansvarar för en grovrensning av 

processvattnet där de rensar bort solida partiklar som sand, papper och grus. 

Resterande skickas sedan med pump till reningsverket i Gärtuna. De solida partiklarna 

samlas i en behållare som skickas till ett speciellt förbränningsverk där de tar hand om 

farligt avfall.  

Ingen data erhölls om pumpstation B336 eller rördimensionerna mer specifikt deras 

tjocklek. Ytterligare data behöver erhållas angående detta.  

 



V 

 

  



VI 

 

Bilaga 2 

 

(PipeLife. 2000)  
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Bilaga 3 

 
(Heléns rörsortiment. 2014) 
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Bilaga 4 

Studiebesök 2, pump, rör och brunndata 
frågor och svar 

 
 
1. Vad är vattenflödet från byggnad B341. Liter/tid, hastighet, tryck och 
uppfordringshöjd. Eventuellt också pumpdata ifall detta finns.  
 
2. Rören av plast från pump B334 till pumpstation B385. Vad har dessa för 
dimensioner? Gruppen har fått data för innerdiameter men för att utföra beräkningar 
behöver gruppen väggtjocklek alternativt ytterdiameter.  
Finns det en standard gruppen kan kolla upp själva eller leverantör gruppen kan 
kontakta? 
 
3. Pumpdata på pump B334, kapacitet, liter/sekund, hastighet och tryck. 
 
4. Enligt Rickard var pump B336 avstängd, hur ser denna avstängning ut? Är allt 
flöde från denna pump och anläggning strypt? 
 
5. Brunndimensioner, är de samma typ av brunn överallt? Vad har dessa för djup och 
diameter? 
 
  



IX 

 

Studiebesök 2, pump-, rör- och brunndata 

 
Johan Sandberg var vår guide på detta studiebesök. Gruppen började med att besöka 

pumprummet. I detta rum fanns det två behållare, tre pumpar och diverse rörledningar. 

På samtliga pumpar fanns det etiketter med pumpdata som gruppen antecknade. Varje 

pump var kopplad med mindre rörledningar till en gemensam större ledning, detta 

betyder att vid behov kan de använda fler pumpar på samma gång. Antalet pumpar som 

används bestäms av vattennivåvippor som ligger i de två behållarna. Vid en viss nivå 

(Johan uppskattade till 50 % fyllnad i behållaren) startar den första pumpen som kör 

tills att den undre vattenvippan slår av. Om vattennivån skulle öka trots att en pump kör 

så slås nästa på vid en viss nivå (denna data saknas och enligt Johan var det ingen 

speciell standard de följde för placering av vattennivåvipporna). Samma sker till den 

tredje pumpen. Efter pumprummet följde gruppen den gemensamma ledningen fram till 

brunne för att få en uppskattad längd på denna ledning för beräkning av förluster. I 

slutet av denna ledning fanns en flödestransmitter med benämning: FE-720,01 (ring 

reningsverket?)  

 
 
I pumprummet 
 
Pumpdata erhölls av etiketter på själva pumparna i B341. Detta inkluderade: 

Leverantör: ITT-Flygt AB 

Pumpdata: 

1145 r/m 

230 kg 

690/400 V 

4,8/8,3 A 

4 kW 

Cos ρ = 0,84 

Serienummer: 9820152 

 

Rördiameter tjockare stårör(syrafast): 156 mm  



X 

 

Väggtjocklek: 2mm 

Uppfordringshöjd: 3m 

Rörkrökar: 4 st 45° 1 st 90° inne i pumprum  

Uppskattning av 5 st till i huset 

Rörets längd från pump till brunn: 100 

Rördiameter tunnare stårör (syrafast): 56 mm  

 
Behållartankar: Antal: 2 st 

 höjd: 170 cm 

Diameter: 240 cm 

Startvippa för första pump: 50 % = 170/2 = 85 cm  

Slutvippa: 30 cm (pumprörets höjd)  

 

Totalt minsta volym: (85-30)• π *r2= 55cm* π*120cm2 = 5,5dm* π*12dm2 = 2488 dm3 = 

2488 liter processvatten per pumpning per behållare 

Totalt störta volym = (170-30)* π *r2= 140cm* π*120cm2 = 14dm* π*12dm2 = 6333 dm3 

= 6333 liter processvatten per pumpning per behållare (plus övrigt flöde som kommer 

under tiden)  

 
Byggnad 341 
 
Efter denna rör- och pumpdata gick gruppen till byggnad 341 för att få flöde från denna 

byggnad. Denna byggnad har enbart självfallande vatten, alltså ingen pump för 

processvattnet. Dock fanns det en pump för spillvatten (vatten som skickas till 

kommunens reningsverk). Denna ledning kopplades på en gjutjärnsledning som ledde 

till spillvatten, inte processvatten.  

I byggnad 341 fanns det två olika utflöden till processvattenledningen. Båda dessa hade 

en flödestransmitter med benämning FT 130,01 och FT 130,03 efter båda dessa var det 

3 st 45° rörkrökar innan den kom till processvattenledningen.  

 
 



XI 

 

Brunnar 
 
Efter byggnad 341 kom gruppen ut på gården, där finns två olika typer av brunnar, en 

som har en diameter på 40 cm och enligt Johan hade de ett uppskattat djup mellan 1-2 

meter (han uppskattade till ca 180 cm). Den andra varianten har en diameter på 60 cm 

med samma djup. 

Enligt Johan Sandberg är höjdskillnaden mellan utlopp ur byggnad och första brunnen 

noll. Vid normal körning uppgår brunnen till att bli ungefär halvfull.  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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