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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att undersöka vilka krafter och yttre förhållanden som verkar på en 

rörkoppling som ligger nergrävd i marken, samt vilka förbättringar som kan göras gällande 

vikten och hållfastheten på dagens kopplingar. Målet har varit att förbättra den befintliga 

rörkopplingen ”MULTI/JOINT® 3007 Wide Range Coupling” från företaget Georg Fischer 

Piping Systems. 

Med hjälp av en litteraturstudie, beräkningar och muntliga källor undersöktes vad det är för 

villkor en rörkoppling måste klara av. Utifrån detta arbetades en kravspecifikation fram, som 

sedan låg till grund för analysen av kopplingarna. En CAD-modell av rörkopplingen skapades 

som sedan analyserades i ANSYS där det undersöktes hur bra den uppfyllde de uppsatta 

hållfasthetskraven. 

Då det visade sig att spänningarna som uppstod i kopplingen hamnade precis under 

sträckgränsen för materialet togs beslutet att ta fram tre förslag på hur rörkopplingen kunde 

förbättras för att minska spänningarna. 

Det första konceptet har förstärkningar på öronen eftersom det var i just de regionerna som de 

högsta spänningarna uppkom. Nästa koncept har en förstärkning på flänsen för att på så sätt 

minska spänningarna i öronen. Det tredje och sista konceptet har fyra öron istället för tre 

eftersom krafterna då fördelas mer jämt över flänsarna. 

Även dessa koncept analyserades i ANSYS för att se hur mycket bättre hållfastheten på 

rörkopplingen blev. Från de här analyserna visade det sig att alla tre koncepten skulle vara bättre 

än det som används i dagsläget. 

Kojapo AB är ett företag som inlett ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan rörande 

utveckling av en reparationskoppling för vatten- och gasledningar. Efter ett möte med Kojapo 

AB framkom det att dagens rörkopplingar inte är helt optimala, de läcker vid låga tryck, är inte 

tillräckligt dragsäkra och klarar inte vinkelavvikelser större än några få grader. Därför arbetades 

tre koncept fram med en ny utformning för att förbättra rörkopplingen i dessa avseenden. För 

dessa koncept ställdes för- och nackdelar upp, men inga ytterligare analyser eller tester utfördes. 

De slutsatser som kan dras efter detta arbete är: 

 Att viktoptimera den befintliga kopplingen med nuvarande material begränsas 

eftersom enligt standarden EN - 545 måste godstjockleken vara minst 7 mm. 
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 Referenskopplingen är dragsäker för krafter på upp till 40 kN då rör med en diameter 

på 132 mm används. 

 Spänningarna som uppstår i referenskopplingen för det simulerade lastfallet 

överskrider det maximalt tillåtna för segjärn. 

 De högsta spänningarna uppkommer i öronen, och det har även bekräftats att 

rörkopplingar har gått sönder just där till följd av för högt åtdragningsmoment. 

 Det bästa sättet för att minska spänningarna i rörkopplingen är att öka antalet skruvar 

från tre till fyra stycken. 
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Abstract 
The purpose of this project was to investigate what kind of forces and situations that affect a pipe 

coupling that is lying buried underground, and also to find out which improvements that could be 

done according to the weight and the strength of the coupling. The coupling that has been used 

as a reference coupling is the “MULTI/JOINT® 3007 Wide Range Coupling” from Georg 

Fischer Piping systems, which is one of the most commonly used pipe couplings over the world. 

By reading appropriate literature, performing calculations and collecting information from 

people who sell these kinds of pipe couplings a requirement list could be made that later was 

used in the analysis of the strength. A CAD-model of the reference coupling was created and 

implemented in the software ANSYS, which performs calculations of the stress in the material. 

The ANSYS-analysis led to the result that the stress in the reference coupling was very close to 

the yield strength limit in the ears where the screws are attached. Therefore three concepts were 

generated to improve the strength of the coupling. It showed up that all three of these concepts 

reduced the stress, but one of them, with more ears than the reference coupling, turned out to be 

the best and reduced the maximum stress with 36 percent. 

This project was done in collaboration with a company called Kojapo AB. According to them the 

coupling is not very good in three aspects; it leaks when gas at low pressure is transported within 

the coupling, it can not handle pulling forces as good as it should and the angular deflection is 

not very good at all. Because of this, three more concepts were developed with possible solutions 

to these problems. These concepts were not analyzed at all, they are just ideas of a possible 

future design. 

The conclusions that were made during this project are the following: 

 According to the EN – 545 standard, the coupling can not be more optimized considering 

to the weight, because the thickness of the walls must be at least seven millimeters. 

 The reference coupling can handle pulling forces for up to 40 kN with a pipe diameter of 

132 millimeters. 

 In the simulations the stress that occurred was bigger than the tensile strength of cast iron. 

 The highest stress occur at the ears, and it has been confirmed that they can break just by 

tighten the screws with only a little too much torque. 

 The best way to reduce the stress is to increase the number of screws to four on each side. 
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FÖRORD 

I detta kapitel vill vi framföra våra uppskattningar till personer som varit viktiga för att projektet 

skulle kunna genomföras. 

Denna rapport behandlar vårt kandidatexamensarbete inom maskinkonstruktion. Det är 

avslutningen på våra tre första år på en civilingenjörsutbildning vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. Arbetet har utförts för maskinkonstruktion under ledning av Ulf Sellgren som är 

kursansvarig för kandidatexamensarbetet, samt vår handledare Kjell Andersson, lektor vid 

skolan för industriell teknik och management. Då arbetet behandlar en redan befintlig produkt på 

marknaden har även resurspersonerna Seth Lundgren och Robin Alsparr från företaget Kojapo 

AB funnits till hjälp. Kojapo AB är även det företag som inlett ett samarbete med Kungliga 

Tekniska Högskolan rörande utveckling av denna rörkoppling avsedd för reparation och 

nyanläggning av vatten- och gasledningar. 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Veronica Wåtz från institutionen för 

hållfasthetslära vid Kungliga Tekniska Högskolan som hjälpt oss med provning av kopplingens 

dragsäkerhet. 

Syftet med denna rapport är att ge en grund för förbättring av en befintlig produkt, en grund 

baserad på analyser av de eventuella påkänningar en rörkoppling kan utsättas för. Vi hoppas att 

detta arbete kan vara till hjälp för Kojapo AB vid utvecklandet av en ny produkt samt för andra 

intresserade i ämnet. 

Johan Hultqvist, Mattias Pers och Tobias Sandström 

Stockholm, maj 2011 
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel listas de beteckningar och förkortningar som används i denna 

kandidatexamensrapport. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

Py Marktryck (N/m
2
) 

γ Jordens densitet (N/m
3
) 

H Markdjup (m) 

ε Töjning 

εmek Mekanisk töjning 

εterm Termisk töjning 

σ Spänning (Pa) 

Erör Elasticitetsmodul rör (Pa) 

θ Längdutvidgningskoefficient 

T Temperatur (
o
C) 

T0 Referenstemperatur (
o
C) 

F Dragkraft (N) 

A Tvärsnittsarea (m
2
) 

rytter Ytterradie (m) 

rinner Innerradie (m) 

Fförsp Förspänningskraft (N) 

Måtdr Åtdragningsmoment (Nm) 

dm Medeldiameter gänga (m) 

µg Friktionskoefficient gänga - mutter 

µu Friktionskoefficient mutter - bricka 

p Gängstigning (m) 

β Profilvinkel (
o
) 

Dhål Håldiameter (m) 

N Nyckelvidd (m) 

Fs Skruvkraft (N) 

N1,2,3 Normalkrafter (N) 

α Vinkel (
o
) 

Ff Friktionskraft (N) 

µ Friktionskoefficient rör - koppling 
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Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

FEM Finita Element Metod 

PVC Poly Vinyl Chloride, plast 

NBR Nitrile Butadiene Rubber, gummi 

EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer, gummi 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och tillvägagångssätt för arbetet med 

kopplingen. 

1.1 Bakgrund 

Institutionen för maskinkonstruktion vid Kungliga Tekniska Högskolan har inlett ett samarbete 

med företaget Kojapo AB. Kojapo AB är ett företag som tillhandahåller produkter, kringtjänster 

och kunskap för aktörer verksamma inom vatten, energi och byggbranschen. 

Samarbetet avser att utveckla/optimera en befintlig rörkoppling för vatten- och gasledningar. 

Den dragsäkra kopplingen (MULTI/JOINT 3007 Wide Range, Georg Fischer) är idag ledande 

inom sitt område på marknaden och används till största del vid reparationer av skadade vatten- 

samt gasledningar [1]. Då Kojapo AB har egen tillverkning i Italien och inte är helt nöjda med 

Georg Fischers produkt är företaget lockade av att ta fram en ny förbättrad produkt på 

marknaden. 

1.2 Syfte 

Trots att rörkopplingen idag används flitigt av diverse aktörer besitter den stora brister. 

Kopplingen är otymplig att arbeta med, läcker vid låga tryck samt har brister inom dragsäkerhet, 

vinkelavvikelser och även hållfasthet. Denna rapport syftar till att ta fram konceptförslag på 

eventuell förbättring av den befintliga kopplingen, en förbättring som eventuellt kan leda till en 

ny produkt på marknaden. Enligt uppdragsbeskrivningen av projektet var målet att viktoptimera 

en befintlig dragsäker koppling. Det visar sig senare i rapporten att denna uppgift var för tidig att 

behandla då kopplingen har brister och krav som först måste tas hänsyn till. Detta leder till att 

avgränsningen ändras.    

1.3 Avgränsning 

Då kopplingen skall vara livsmedelsklassad och uppfylla standard EN-545 [2] ställs höga krav på 

dess utförande. Att uppfylla alla krav är en stor uppgift och därför är denna rapport avgränsad till 

att endast behandla hållfastheten av tidigare modell. Detta görs med avseende på att försöka 

förbättra eventuella brister inom området, men det ger även en chans till att spara råmaterial om 

möjligt vilket också kan förenkla hanteringen. 

1.4 Metod 

För att optimera kopplingen och ta fram ett nytt koncept måste först en CAD-modell skapas av 

den befintliga kopplingen. Detta görs med hjälp av Solid Edge [3] som är ett program för 3D-

modellering. Efter det överförs modellen till ANSYS [4] som är ett program som fokuserar på 

CAE lösningar, det är ett program som använder finita element metoden för att simulera hur 3D-

modellers hållfasthet påverkas vid olika belastningar. Då programmet på ett teoretiskt bra och 

visuellt sätt påvisar modellens brister blir det ett kraftfullt verktyg vid framtagandet av eventuella 

nya koncept. 
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den 

utförda analysen. 

2.1 Rörkoppling 

Den dragfasta rörkopplingen används vid reparation av rör som gått sönder. Den skadade delen 

av röret tas bort och ersätts med ett nytt rör som skarvas med en koppling i vardera änden, se 

Figur 1. 

 

Figur 1. Figur över hur rören skarvas.  

En rörkoppling består av en mittdel, två ytterdelar som fästs till mittdelen med hjälp av bultar, 

samt två tätningsringar med eller utan dragfasta bleck som sitter mellan mitt och ytterdel. I Figur 

2 redovisas rörkopplingens ingående komponenter. Rörkopplingen fungerar på så vis att 

kopplingen träs på röret och sedan spänns bultarna åt, vilket leder till att tätningsringen pressas 

ihop i axialriktningen. Det leder i sin tur till att den utvidgas i radiell riktning och sluter tätt runt 

röret, samtidigt förhindrar blecken i tätningsringen rören från att glida i axiell riktning. 

Användningsområden för rörkopplingen är främst för färskvatten och gas. Materialen på rören 

som skarvas varierar, det kan vara allt från plast till gjutjärn. 

 

Figur 2. Schematiskbild över en rörkoppling. 
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2.2 Befintlig rörkoppling 

För att kunna göra en optimering användes en referenskoppling som utgångspunkt. 

Rörkopplingen som användes var en “MULTI/JOINT® 3007 Wide Range Coupling, restraint, 

Multi/Fiksers” från företaget Georg Fischer Piping Systems, se Figur 3. Detta är den rörkoppling 

som används mest över hela världen för reparationer av skadade rör. Rörkopplingen är av typ 

DN 100 vilket betyder att den har en nominell diameter på 100 mm och den ska enligt Georg 

Fischer Piping Systems [6] klara rör med en ytterdiameter mellan 104-132 mm. Den ska även 

klara att ligga i marken i 50 år, klara tryck från 20 mbar till 16 bar, samt vara avvinklingsbar med 

8
o 

per koppling. Materialet i rörkopplingen är segjärn GGG-40 som är ytbehandlat med epoxi, 

det är PVC och gummi i tätningsringen samt rostfritt stål A4 i bultar, muttrar och brickor. Denna 

rörkoppling väger i sitt nuvarande utförande cirka 9 kg. För mer detaljerad kravspecifikation se 

BILAGA A. 

 

Figur 3. Bild på befintlig rörkoppling. 

2.3 Standarder för rörkopplingar 

Standarden som användes i projektet för dimensionering av rörkopplingen är den svenska 

standarden EN-545 ”Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines 

– Requirements and test methods”. Denna standard kan användas för rör, rörarmaturer och 

rörkopplingar tillverkade i segjärn som ska användas för transport av vatten. Standarden ger 

information om hur stora krafter, tryck och moment som verkar på rören. Då det är färskvatten 

som transporteras i rören måste rörkopplingar även följa livsmedelverkets regler gällande 

dricksvatten, LIVSFS 2005:10 [5], vilka ger information om hur höga halter av vissa ämnen som 

får finnas i vattnet. 
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2.4 Krafter som verkar på rörkopplingen 

För att kunna utföra viktoptimeringsanalysen undersöktes vilka laster som verkar på kopplingen, 

dessa visas i Figur 4. Lasterna är inre tryck, yttre tryck, dragkrafter, böjmoment och tvärkrafter. 

 

Figur 4. Schematisk bild över vilka krafter som verkar på en rörkoppling. 

2.4.1 Inre tryck 

Det inre trycket kommer från transportmediet vilket i det här fallet är vatten eller gas. 

Rörkopplingen ska vara tryckklassad till antingen PN 8 för gas eller PN 16 för vatten [6], där PN 

står för nominellt tryck och 8 respektive 16 är trycket angivet i bar. 

2.4.2 Yttre tryck 

Det yttre trycket som påverkar kopplingen kommer från marken ovanför och beräknas enligt 

standarden EN-545 med hjälp av följande formel: 

        (1) 

Där Py [kN/m
2
] är trycket från marken, γ är densiteten för marken uttryckt i [kN/m

3
] och där H 

[m] står för avståndet från rörkopplingen till markytan. Då rörkopplingarna inte är avsedda att 

klara av frost måste rören ligga frostfritt. Detta innebär för Skåne 1,2 m, Stockholm 1,7 m och 

Norra norrland 2,5 m [7]. 

2.4.3 Dragkrafter 

Dragkraften som påverkar rörkopplingen kommer framförallt från förspänningskraften i 

bultarna. Det kommer också att bli dragkrafter då transportmediet trycker på kanten av röret. 

Den tredje orsaken till att det uppstår dragkrafter på kopplingen kommer från att röret drar ihop 

sig till följd av att temperaturändringarna i marken mellan årstiderna. 
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Då rören ligger på frostfritt djup kommer temperaturen aldrig att gå under 0 
o
C. Enligt 

Henriksdals reningsverk varierar temperaturen på vattnet mellan 3 och 19 
o
C medan vid en 

specifik mätpunkt varierar temperaturen med cirka 10 
o
C under ett år [8]. Temperaturen på gas 

antas vara lika stor som omgivningens temperatur [9]. 

2.4.4 Böjmoment och tvärkrafter 

Till följd av att marken rör sig på grund av årstidsväxlingarna och att markens volym varierar 

med mängden vatten den innehåller kommer rören att röra på sig och böjmoment och tvärkrafter 

kommer att uppstå i rörkopplingen. Enligt standard EN-545 ska rörkopplingarna vara utformade 

på ett sätt så att de klarar vinkelavvikelser på upptill tre grader. Det står även i samma standard 

att flänskopplingar av typ DN 100 ska klara ett böjmoment på 2,3 kNm, vilket kommer att 

användas som det maximala böjmomentet i den här undersökningen. 
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3 GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen som ledde fram till det uppnådda resultatet för 

examensarbetet. 

3.1 Krafter 

För att kunna utvärdera kopplingen måste ett antal olika randvillkor gällande deformation och 

kraftpåverkan bestämmas. Eftersom att kopplingen är en produkt som skall befinna sig i 

förhållanden som påverkas av naturen och varierar kraftigt bör produkten konstrueras för ett 

scenario med största tänkbara påverkan från omgivningen. 

3.1.1 Dragkraft från rör  

Det kommer att uppstå axiella dragkrafter från rören på kopplingen som en följd av att 

temperaturen i marken varierar. Om den aktuella temperaturen kring röret avviker från den 

temperatur som omgav röret då det lades ned i marken kommer röret att ha utvidgat eller dragit 

ihop sig. Det är bland annat detta som ligger till grund för kravet på att kopplingen måste vara 

dragsäker, därför att om röret varierar i längd kan kopplingen glida av röret. 

Som kopplingen är utformad idag sitter det dragsäkra bleck i tätningsringen. Dessa bleck tar upp 

axiella krafter och leder dem vidare via tätningen och slutligen till skruvförbandet. Med 

anledning av detta måste skruvförbandet och dess flänsar dimensioneras för att kunna ta upp 

dragkrafterna och det är därför av vikt att de maximalt möjliga dragkrafterna bestäms. 

3.1.1.1 ANALYTISK LÖSNING 

För att beräkna den maximala dragkraften som påverkar kopplingen till följd av 

temperaturändring, antogs att varje rördel är fast inspänd mellan två kopplingar, se Figur 5. 

 

Figur 5. Två kopplingar och ett rör fast inspända mellan två väggar. 

Detta leder till att töjningen ε, är lika med noll, vilket inte kommer vara fallet i verkligheten men 

det ger ett teoretiskt maximalt värde på dragkraften som uppkommer till följd av längdändringen 

i röret. Formlerna som användes för beräkning av kraften var följande [10]: 

 
               

 

    
         

 

  
           

(2) 
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Vilken förenklas till: 

                  (3) 

Där A är rörets tvärsnittsarea, F är dragkraften som uppstår i röret, E är rörets elasticitetsmodul, 

T är den temperatur som avviker mest från referenstemperaturen T0 och θ är rörets 

längdutvidgningskoefficient. För värden av dessa parametrar se Tabell 1. 

Tabell 1. Material- och temperaturdata för gjutjärnsrör. 

 E [GPa] θ        [m]        [m] T [
o
C] T0 [

o
C] 

Gjutjärnsrör 173 12,5e-6 0,065 0,061 20 10 

3.1.1.2 FEM-LÖSNING 

För att verifiera resultaten från beräkningen av kraften som uppstår på grund av 

temperaturförändringar i rören modellerades även ett enkelt rör i CAD och implementerades 

sedan i ANSYS. I ANSYS ansattes en temperaturlast på röret med samma temperaturdifferens 

som i det analytiskt beräknade fallet. 

3.1.2 Förspänningskrafter på skruvförband 

Skruvförbanden utsätts för två olika krafter. Den ena är förspänningskraften från bultarna och 

den andra är kraften från utvidgningen i rören som via packningsringen fördelar sig över 

skruvförbandet. Förspänningskraften ges av [11]: 

 
       

       

  

 
       

 

    
      

   

 

  

 

  

 
(4) 

där 

      
 

    
 

(5) 

   
  

  

    
 

(6) 

 
                

 

 
  

(7) 

 
  

      

 
 

(8) 

De värden som användes på ingående storheter för beräkningarna ges av Tabell 2 [12]. 

Tabell 2. Bultkonstanter. 

Åtdragningsmoment [Nm] Måtdr 80 

Gängans stigning [m] p 2e-3 

Gängans medeldiameter [m] dm 14,7e-3 

Profilvinkel [°] β 60 
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Håldiameter [m] Dhål 18e-3 

Nyckelvidd [m] N 24e-3 

Friktionskoefficient gänga - mutter µg 0,36 

Friktionskoefficient mutter - bricka µu 0,35 

3.1.3 Böjmoment 

Enligt svensk standard EN 545 skall flänsade skarvar genomgå ett bruksprov för att visa sin 

styrka och täthet i drift. Vid prov i enlighet med standarden, skall det inte påvisas något synligt 

läckage under de kombinerade effekterna av ett hydrostatisk inre tryck och ett böjmoment som 

enligt standarden för DN 100 uppgår till 2,3 kNm [2]. 

Det inre trycket är enligt standarden (1,5 PN + 5) bar, men då den befintliga rörkopplingen kan 

utsättas för högre nominellt tryck upp till 16 bar väljs detta värde istället. Det relevanta 

böjmomentet tas fram genom addition av vattenmassan rördelarna bär upp samt eventuellt yttre 

last som beror på testuppsättningens längd, för DN 100 används ett 8 meter långt rör. 

3.1.4 Tvärkraft 

De tvärkrafter som kan uppstå genom vertikala förskjutningar i marken har antagits vara 

tillräckligt små för att vara försumbara. Den enda möjlighet som finns att stora tvärkrafter skulle 

uppstå är om till exempel kopplingen ligger mot en bergskant och röret ligger utanför kanten. 

Detta scenario anses osannolikt då rören oftast ligger på väl preparerat underlag. Då inte heller 

standarden anger någon information om tvärkrafter har tvärkraften satts till noll vid analysen. 

3.1.5 Inre tryck 

Det inre övertrycket kommer från transportmediet vilket i det här fallet är vatten eller gas. 

Trycket som rörkopplingen ska klara av är antingen PN 10 för gas eller PN 16 för vatten, där PN 

står för nominellt tryck och 10 respektive 16 är trycket angivet i bar. Det inre trycket påverkar 

kopplingen på två sätt, för det första ger det ett tryck radiellt på kopplingens väggar samt ut mot 

tätningen, och för det andra trycker det på kanten på rören som sitter i kopplingen. Trycket på 

rörkanten anses dock försumbart eftersom det antas bli lika stort tryck på båda rörets ändar vilket 

gör att krafterna tar ut varandra. Det tryck som vi har använt vid beräkningar och 

dimensioneringen av kopplingen är 16 bar vilket är detsamma som 1,6 MPa.  

3.1.6 Yttre tryck 

Det yttre trycket som påverkar kopplingen kommer från marken ovanför och beräknas med hjälp 

av följande formel: 

        (9) 

Där Py är trycket från marken, γ är densiteten för marken uttryckt i [kN/m
3
] och där H står för 

avståndet från rörkopplingen till markytan. Då rörkopplingarna inte är avsedda att klara av frost 

måste rören ligga frostfritt, vilket för Skåne är 1,2 m, Stockholm 1,7 m och Norra norrland 2,5 

m. Densiteten för jord är svår att uppskatta då den är beroende av hur komprimerad jorden är och 

om den till exempel innehåller mycket lera eller inte. Vid beräkningarna användes densiteten för 

en vanlig lera på två ton per kubikmeter [13] samt djupet 2,5 m. 
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3.2 Dragsäkerhet 

3.2.1 Jämviktsanalys 

För att undersöka dragsäkerheten i kopplingen gjordes en jämviktsanalys. De ingående delarna 

frilades, se Figur 6.  

 

Figur 6. Friläggningsfigur. 

Jämviktsekvationerna ställdes upp enligt följande, där Fs är förspänningskraften från en bult och 

det finns tre bultar per fläns. 

Mittdel:  

                (10) 

 
   

   
    

 
(11) 

                   (12) 

Ytterdel: 

                (13) 
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(14) 

                   (15) 

Tätningsring: 

                   (16) 

       (17) 

                      (18) 

                (19) 

Friktionskraften ges av följande formel: 

        (20) 

 (14) och (17) i (20) ger: 

 
               

             

    
          

(21) 

Med hjälp av jämviktsekvationerna beräknades sedan den maximala friktionskraften som kan 

uppstå mellan rör och tätningsring. Värdet på friktionskoefficienten valdes till µ=1 eftersom 

friktionskoefficienten mellan stål och stål ligger på µ=0,8, men då det finns små hullingar på 

dragsäkerhetsblecket antogs värdet vara något högre. De andra värdena som användes för 

beräkningarna var Fs=9,2 kN och α=40
o
. 

3.2.2 Dragprovning 

För att testa hur dragsäker kopplingen egentligen är och genom detta få fram värden på den 

dragkraft som kopplingen ska dimensioneras för utfördes ett dragprov på institutionen för 

hållfasthetslära på Kungliga Tekniska Högskolan. På grund av komplexiteten i att greppa 

kopplingen och röret vid dragprovet så valdes istället metoden att trycka på röret med 

tätningsringen vänd utåt, vilket ger samma resultat som om man hade dragit i röret. Röret som 

användes var ett stålrör med diametern 132 mm, vilket är den dimension som kopplingen 

maximalt skall klara av, då diameterintervallet sträcker sig från 104 till 132 mm. 

Testet gick till på så vis att kopplingen monterades på röret och varje bult drogs åt med 80 Nm 

vardera, vilket är det värde som tillverkaren har specificerat. Sedan placerades kopplingen och 

röret vertikalt i tryckmaskinen där en kolv pressade mot röret tills det att röret började glida i 

kopplingen, se Figur 7. Då detta inträffat avlästes värdet på den pålagda kraften, vilken blir 

dimensionerande i FEM-analysen. 
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Figur 7. Koppling med rör i maskinen. 

3.3 Materialdata 

Information kring kopplingens komponenter har hämtats från Georg Fischers hemsida [6]. All 

materialdata i detta kapitel kommer från CES EduPack 2010 [14]. 

3.3.1 Mittdel och ytterring 

Mittdel och ytterring är gjutna i GGG-40 som är ett segjärn framtaget för vevaxlar, kraftiga 

redskap samt rörkopplingar. Segjärn består till större delen av järn, ca 92 % men även av kol, 

magnesium, mangan, nickel och kisel. Då segjärn är känsligt för salter så behandlas delarna med 

RESICOAT ® epoxi pulverlack. Detta för att klara kravet på att kopplingen ska kunna ligga 

nedgrävd i marken i 50 år. För mer data, se Tabell 3. 

Tabell 3. Materialdata för Segjärn GGG-40. 

Densitet 7.05e3 - 7.15e3       

Elasticitetsmodul 165 - 173 GPa 

Poissons tal 0.27 - 0.28 --- 

Sträckgräns 278 - 305 MPa 

Brottgräns 420 - 450 MPa 

Hållbarhet Sötvatten Acceptabel 

3.3.2 Bultar, muttrar, brickor samt dragsäkringsbleck 

Bultarna med dess tillhörande brickor samt muttrar tillverkas i rostfritt stål av A4 kvalitet (AISI 

316). Det rostfria stålet lämpar sig bra vid användning i miljöer där vatten och salter kan påverka 

dess livslängd. Bultarnas gängor är även behandlade med en teflonbeläggning för att minimera 

risken att skära vid åtdragning. 

De fixerande blecken som hjälper till att öka dragsäkerheten är tillverkade i rostfritt stål av A2 

kvalitet. 
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3.3.3 Tätningsring 

Tätningsringarna är tillverkade i Nakan GPM [6] med en packning av antingen NBR- eller 

EPDM-gummi beroende om tranportmediet är gas eller vatten. Nakan GPM är en PVC-plast som 

används för bland annat rörarmaturer. Egenskaper för Nakan GPM presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Materialdata för Nakan GPM. 

Densitet 1.3 – 1,49e3       

Elasticitetsmodul 2.48 – 3.3 GPa 

Poissons tal 0.395 - 0.405 --- 

Sträckgräns 41.4 – 52.7 MPa 

Brottgräns 41.4 – 52.7 MPa 

Hållbarhet Sötvatten Utmärkt 

NBR är ett Nitrilgummi som vanligen används för varor som utsätts för oljor och bensin, då 

framför allt i packningar. Nitrilgummi är emellertid ej särskilt åldringsbeständigt och bör ej 

användas till detaljer som direkt utsättes för väder och vind och är därför mest lämpat för 

packningar till gasledningar. Materialdata för NBR kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5. Materialdata för NBR. 

Densitet 950 - 1.02e3       

Elasticitetsmodul 0.0018 - 0.0021 GPa 

Poissons tal 0.48 - 0.495 --- 

Sträckgräns 4 - 7 MPa 

Brottgräns 4 - 7 MPa 

Hållbarhet Sötvatten Utmärkt 

EPDM-gummi används däremot ofta till vädertätningar, framför allt till alla typer av fordon. Det 

har en utmärkt väderbeständighet samt ett bra oxidationsmotstånd och det är förmodligen det 

mest vattentäta gummit som finns på marknaden idag. 

EPDM har dock visat sig dåligt vid kontakt med olja och används därför enbart som packning till 

vattenledningar. Materialdata för EPDM kan utläsas ur Tabell 6. 

Tabell 6. Materialdata för EPDM. 

Densitet 860 - 880       

Elasticitetsmodul 7e-4 – 0.0017 GPa 

Poissons tal 0.48 - 0.495 --- 

Sträckgräns 1.5 – 2.5 MPa 

Brottgräns 1.5 – 2.5 MPa 

Hållbarhet Sötvatten Utmärkt 
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3.4 Analys i ANSYS  

För att beräkna spänningarna och deformationerna i rörkopplingen användes FEM-programmet 

ANSYS Workbench i vilket en CAD-modell av kopplingen analyserades. För att underlätta 

analysen och minska beräkningstiden i ANSYS delades rörkopplingen på mitten på grund av 

symmetri i kopplingen, se Figur 8. 

       

Figur 8. Symmetrisk indelning av rörkoppling. 

Analysen som utfördes i ANSYS var av typen ”Static structual”, vilket betyder att krafterna inte 

varierar med tiden utan är konstanta. Denna typ valdes eftersom krafterna som verkar på 

rörkopplingen varierar minimalt med tiden. Beräkningarna utfördes först med varje last var för 

sig för att se hur de påverkar kopplingen och sedan för värsta tänkbara scenariot, vilket är när 

alla laster verkar på rörkopplingen samtidigt. Beräkningarna utfördes på mittdelen och 

ytterringen var för sig eftersom det ansågs för svårt att modelera tätningsringen på ett realistiskt 

sett i ANSYS då det är en väldigt komplex del som består av många små delar. Dock utfördes 

det en enklare analys av hela rörkopplingen med alla delar för att verifiera lösningen, i denna 

analys modellerades tätningsringen som en solid del. 
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3.4.1 Mittdel 

Randvillkoren som valdes för mittdelen var att ansätta snittytan av rörkopplingen som fast 

inspänd, se Figur 9. 

 

Figur 9. Mittdelen fast inspänd vid snittytan. 

Detta stämmer inte helt med verkligheten eftersom kopplingen är fri att röra sig i alla riktningar, 

det enda som hindrar rörelser av kopplingen är trycket från marken. För att kunna utföra 

beräkningar i ANSYS krävs det dock att någon del av konstruktionen är fast inspänd för att det 

inte ska bli stelkroppsrörelser. Fast inspänd mitt ger även det värsta tänkbara scenariot för de 

axiella krafterna som verkar på kopplingen, för om den inte var fast inspänd skulle inga 

spänningar uppkomma tillföljd av dessa krafter. 

Ett annat randvillkor som infördes på mittdelen var att sätta ytan där tätningsringen ligger an som 

”frictionless support”, se Figur 10. Detta för att inga deformationer antas kunna uppstå där när 

tätningsringen kläms lika hårt från båda hållen. 

 

Figur 10. Frictionless support på kontaktytan till tätningsringen. 

 

Meshningen som användes för analysen var ANSYS inbyggda automatiska meshning. 
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Den första lasten som analyserades var förspänningskraften i bultarna. Detta gjordes genom att 

en kraft infördes på en cirkulär yta på öronen, se Figur 11, detta för att simulera verkligheten där 

kraften kommer att verka på en area lika stor som brickan mellan bulten och kopplingen. 

 

Figur 11. Pålagd förspänningskraft från bult. 

Nästa last som analyserades var böjmomentet från rören som skarvas. Detta moment infördes på 

insidan av kopplingen eftersom det är där röret kommer att vilja trycka på kopplingen om det 

böjs, se Figur 12. 

 

Figur 12. Pålagt böjmoment. 

Dragkraften som röret drar med infördes också på öronen eftersom den kommer att angripa på 

tätningsringen som i sin tur kommer att trycka på ytterringen som sedan kommer att dra i öronen 

på mittdelen genom bultarna. 

Därefter utfördes analysen med ett inre tryck från mediet och sedan med ett yttre tryck från 

marken runt kopplingen. Det inre trycket infördes på insidan av kopplingen, se Figur 13. Det 

yttre trycket applicerades på alla de yttre ytorna på kopplingen, se Figur 14. Detta för att 

simulera att kopplingen ligger nergrävd i marken. 
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Figur 13. Pålagt inre tryck. 

 

Figur 14. Pålagt yttre tryck. 

Det utfördes också en analys där alla lasterna verkade på mittdelen samtidigt för att simulera det 

värsta tänkbara scenariot som kopplingen kan utsättas för. 

3.4.2 Ytterring 

Nästa del som analyserades var den yttre ringen och återigen med en pålagd last i taget. Även här 

används ANSYS automatiska meshning för att få fram meshet. 

Ytterringens innersida ansätts som fast inspänd, se Figur 15. Återigen ger det värsta tänkbara 

scenariot vad det gäller spänningar i ringen. Även i det här fallet sattes randvillkoret ”frictionless 

support” på ytan där tätningsringen trycker på ytterringen, se Figur 16. 



32 

 

Figur 15. Fast inspänd ytterring. 

 

Figur 16. Friction-less support på kontaktytan till tätningsringen. 

Den första analysen av ytterringen utfördes med förspänningskraften som den enda yttre last, 

vilken applicerades på öronen, se Figur 17. På samma sätt som för mittdelen infördes kraften på 

en cirkulär yta för att simulera storleken på bulten. 

 

Figur 17. Pålagd förspänningskraft från bult. 

Nästa last som analysen utfördes för var dragkraften från röret. Denna kraft ansattes på ytan där 

tätningsringen ligger an, se Figur 18. 
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Figur 18. Dragkraft applicerad på inre yta av ytterring. 

En analys utfördes även med ett yttre tryck som verkar på ytterringen och det infördes på alla 

ytor på utsidan, se Figur 19. 

 

Figur 19. Pålagt yttre tryck. 

Även för ytterringen utfördes en analys med alla laster verkande samtidigt. 

3.4.3 Hela kopplingen 

För att verifiera ovanstående analyser utfördes även en enklare FEM-analys med alla delarna 

monterade. Relationerna mellan delarna valdes som ”no separation”, se Figur 20. Därefter 

infördes lasterna var för sig och till sist alla tillsammans på samma sätt som för ovanstående 

analyser. 

 

Figur 20. Relationsvillkoren som valdes. 
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3.5 Koncept för bättre hållfasthet  

Då det framkom ur standarden EN-545 att tjockleken på rörkopplingar i segjärn inte fick 

understiga 7 mm gick det inte att viktoptimera kopplingen genom att ta bort material. Det 

undersöktes då om det gick att byta till ett lättare material. Det framkom dock att lättare material 

antingen inte skulle klara spänningarna som uppstod i kopplingen eller öka dess kostnad. För 

exempelvis aluminium var råvarupriset tre gånger högre än för segjärn [14].  

Med anledning av detta samt att analysen av den befintliga kopplingen visade att spänningarna 

blev väldigt höga till följd av förspänningskraften i bultarna, bestämdes att projektets inriktning 

skulle ändras från att viktoptimera kopplingen till att förbättra dess hållfasthet. De höga 

spänningarna i öronen bekräftades även av Kojapo AB som sa att det händer att öronen dras 

sönder vid montering [7].  

Detta ledde till att tre koncept med förbättringar togs fram och eftersom det var i öronen på 

mittdelen av rörkopplingen som de högsta spänningarna uppkom var det där förbättringarna 

gjordes.  

För att undersöka om de framtagna koncepten hade bättre hållfasthet än den befintliga 

kopplingen analyserades koncepten i ANSYS. Samma randvillkor valdes och krafterna infördes 

på precis samma sätt som i analysen av referenskopplingen. 

3.6 Koncept för bättre dragsäkerhet och vinkelavvikelse 

Efter samtal med Kojapo AB framkom det att dagens rörkopplingar inte är helt optimala, de 

läcker för låga tryck, är inte tillräckligt dragsäkra och klarar inte vinkelavvikelser större än några 

få grader. Det som ansågs vara sämre med de befintliga kopplingarna var att dragsäkerheten och 

tätningen var inbyggda i samma funktion vilket leder till att man inte kan få både bra täthet och 

dragsäkerhet samtidigt. I de befintliga kopplingarna är det också en stor yta som ligger an mot 

röret vilket gör att kopplingen inte kan ta upp större vinkelavvikelser än några grader. Utifrån 

detta arbetades tre koncept fram med en ny utformning för att förbättra rörkopplingen, vilka 

presenteras under resultatdelen. För de olika koncepten ställdes för- och nackdelar upp. Inga 

ytterligare analyser eller tester utfördes på koncepten då det bara är enkla förslag på hur 

rörkopplingar skulle kunna utformas. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas de resultat som uppnåddes med de metoder som beskrivits tidigare, samt 

analyseras och jämförs med den existerande kunskap och teori som presenterades i referenskapitlet. 

4.1 Krafter 

4.1.1 Dragkraft från rör 

Den dragkraft som kan uppstå i rören till följd av temperaturändringen i marken beräknades 

analytiskt till 41 kN och vid analysen av ett rör i ANSYS blev dragkraften även där 41 kN. 

4.1.2 Förspänningskrafter på skruvförband 

Beräkningarna av förspänningskrafterna i bultarna gav att vid åtdragning med det 

rekommenderade vridmomentet 80 Nm blev förspänningskraften i varje bult 9,2 kN.  

4.1.3 Böjmoment 

Böjmomentet som verkar på kopplingen sattes till 2,3 kNm vid analysen, eftersom det är det 

momentet som rörkopplingen testas för enligt standard EN – 545. 

4.1.4 Tvärkraft 

Tvärkraften som kopplingen eventuellt skall kunna ta upp försummas på grund av att det är 

osannolikt att det uppkommer samt utifall att det skulle uppkomma antas de kunna tas upp av 

vinkelavvikelsen. 

4.1.5 Inre tryck 

Det inre tryckets radiella påverkan sattes till 16 bar, vilket var det maximala vattentrycket i 

ledningar. 

4.1.6 Yttre tryck 

Det yttre tryck som användes beräknades för ett scenario då kopplingen ligger under ett 2,5 m 

djupt lager av lera med densiteten två ton per kubikmeter. Detta resulterade i ett yttre tryck på 50 

kPa. 

4.1.7 Sammanställning av dimensionerande krafter 

Sammanställning av samtliga dimensionerande krafter kan ses nedan i Tabell 7. 

Tabell 7. Dimensionerande krafter. 

Inre tryck påverkan 

radiellt [MPa] 

Yttre tryck 

[kPa] 

Förspänningskraft 

skruvförband [kN] 

Dragkraft 

från rör [kN] 

Böjmoment 

[kNm] 

Tvärkraft 

[N] 

1,6 50 9,2 40 2,3 0 
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4.2 Dragsäkerhet 

Resultatet av jämviktsberäkningarna blev att den befintliga rörkopplingen teoretiskt ska klara av 

en dragkraft på 46 kN. 

Dragprovstestet som utfördes visade däremot att kopplingen bara klarade 40 kN innan röret 

börjar glida och därför användes detta värde i analysen av kopplingen istället för det analytiskt 

beräknade. Förloppet av dragsäkerhetstestet kan utläsas ur Figur 22 där det vid en last på cirka 

40 kN blir oelastisk deformation och kopplingen tappar greppet om röret. Det visade sig även att 

dragsäkerhetsblecken greppade tag rejält om röret och orsakade märken i stålet, se Figur 21. 

 

Figur 21. Röret efter dragsäkerhetsprovet. 

 

Figur 22. Kurva över pålagd dragkraft vid dragsäkerhetsprov. 
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4.3 Analys i ANSYS 

4.3.1 Meshning 

Meshningen som användes för analysen var ANSYS inbyggda automatiska meshning, vilket gav 

följande mesh, se Figur 23.  

 

Figur 23. Bild på den första meshningen. 

Då det blev vissa spänningskoncentrationer i öronen förfinades meshningen i dessa områden för 

att kontrollera att inga singulära punkter fanns i vilka spänningarna går mot oändligheten, 

resultatet av detta redovisas i Figur 24. 

 

Figur 24. Förfinad meshning vid utsatta ställen. 
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4.3.2 Analys i ANSYS 

Analysen av referenskopplingen genomfördes först med varje last var för sig på mittdelen 

respektive ytterringen. Resultaten från detta kan ses i Bilaga B. Därefter utfördes samma analys 

för värsta tänkbara scenario, då alla krafter verkar på kopplingen samtidigt. Denna analys 

utfördes först för mittdelen och tätningsringen var för sig och sedan för hela rörkopplingen. 

Resultaten presenteras i Figur 25 – 27. 

 

Figur 25. Von-Mises effektivspänning med alla yttre laster, ytterring. 

 

Figur 26. Von-Mises effektivspänning med alla yttre laster, mittdel. 
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Figur 27. Von-Mises effektivspänning med alla yttre laster, hela kopplingen. 

4.4 Koncept för bättre hållfasthet 

Det visade sig i analysen av referenskopplingen att spänningarna blir väldigt höga till följd av de 

yttre lasterna som verkar på kopplingen. Därför togs tre nya koncept fram för att försöka 

förbättra hållfastheten för kopplingen. 

4.4.1 Förstärkta flänsar 

Det första förslaget har förstärkta flänsar i kopplingens axialled. Flänsarna har breddats lite och 

förstärkningarna är lagda i vinkel och på ett tillräckligt avstånd från bulthålet för att inte vara i 

vägen för verktyg vid montering. Bultarna är bibehållna som M16 och tre stycken per fläns. På 

kopplingen har även ett handtag lagts till för enklare hantering, se Figur 28. 

 

Figur 28. Kopplingen med förstärkta flänsar. 
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4.4.2 Fler öron och mindre bultar 

Nästa koncept som togs fram var att ha fyra öron per tätningsring istället för att bara ha tre 

stycken, se Figur 29, för att fördela spänningarna i materialet jämnare. Resterande delar av 

kopplingen ser ut på samma sätt som i referenskopplingen med förstärkande stag på ytterringen 

och en tätningsring av gummi. Vid analysen av referenskopplingen visade det sig att själva 

flänsen var mycket svagare än skruvarna. Därför bestämdes det att även bultstorleken skulle 

minskas för det här konceptet. 

 

Figur 29. Kopplingen med fyra öron. 

För att få samma totala tryckkraft på tätningsringen, 27,6 kN, behöver inte bultarna förspännas 

lika hårt när man har fyra stycken öron och det räcker därför med storleken M12 för att bultarna 

ska klara av de dragkrafter som uppstår, se Tabell 8 [11] och [15]. Även M10 skulle klara av 

krafterna men M12 valdes ändå eftersom det ansågs vara alldeles för pilligt att jobba med mindre 

än M12. 

Tack vare att det inte behövs lika stora bulthål som tidigare kunde även höjden på öronen 

minskas, vilket gör att hävarmen för förspänningskraften blir mindre och spänningarna minskar 

ytterligare. 

Tabell 8. Skruvdata för M10, M12 och M16 skruvar. 

Skruvdata: Enhet: M10 M12 M16 

Ytterdiameter mm 10 12 16 

Håldiameter mm 11 14 18 

Nyckelvidd mm 17 19 24 

Åtdragningsmoment Nm 35,5 61,1 151,8 

Förspänningskraft kN 18,6 26,5 49,5 

Brottkraft kN 41,2 59,0 110 

Sträckkraft kN 26,5 37,9 70,7 
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Anledningen till att det inte valdes att ha flera öron än fyra beror på att monteringstiden skulle 

öka vilket i sin tur skulle kunna leda till att kostnaden för att reparera rör ökar. 

4.4.3 Heldragen fläns 

Nästa koncept efter det var att endast förstärka öronen med hjälp av en fläns som binder dem 

samman. Övrig geometri, mått och bultstorlek lämnades oförändrade se Figur 30. 

 

Figur 30. Kopplingshalva med flänsförstärkta öron. 

4.5 Analys av koncept för bättre hållfasthet 

De framtagna koncepten analyserades sedan i ANSYS på samma sätt som referenskopplingen 

för att se om hållfastheten i kopplingen hade ökat eller inte. 

4.5.1 förstärkta flänsar 

Detta utförande resulterar i att de maximala spänningarna i flänsarna reduceras med 12 procent, 

för spänningsfördelningen i konceptet se Figur 31. 
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Figur 31. Spänningsfördelning i kopplingen med förstärkta öron. 

4.5.2 Fler öron och mindre bultar 

Detta utförande resulterar i att de maximala spänningarna i flänsarna reduceras med 36 procent i 

mittdelen och i ytterdelen minskar de med 45 procent, för spänningsfördelningen se Figur 32 och 

33. 

 

Figur 32. Spänningsfördelning i mittdelen av kopplingen med fyra öron. 
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Figur 33. Spänningsfördelning i ytterdelen av kopplingen med fyra öron. 

4.5.3 Heldragen fläns 

Detta utförande resulterar i att de maximala spänningarna i flänsarna reduceras med endast 1 

procent, i Figur 34 visas spänningsfördelningen för konceptet. 

 

Figur 34. Spänningsfördelning i kopplingen med heldragen fläns. 
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4.6 Sammanställning av FEM-analysen 

I Tabell 9 visas en sammanställning av de maximala spänningar som uppkommer i de olika 

koncepten till följd av att alla laster verkar på dem samtidigt. Analyserna visar att det blir lägre 

spänningar i de tre koncepten jämfört med referenskopplingen, men det ända konceptet som 

klarar sträckgränsen för segjärn är det med fyra öron istället för tre. 

Tabell 9. Sammanställning av spänningar. 

Koncept: Del: Max spänning: Enhet: 

Referenskoppling Mittdel 462 MPa 

Referenskoppling Ytterdel 348 MPa 

Referenskoppling Hela 428 MPa 

Förstärkta flänsar Mittdel 401 MPa 

Fler öron och mindre bultar Mittdel 297 MPa 

Fler öron och mindre bultar Ytterdel 193 MPa 

Flänsförstärkt bultgenomförning Mittdel 457 MPa 

4.7 Koncept för bättre dragsäkerhet och vinkelavvikelse 

Nedan presenteras de framtagna koncepten på hur rörkopplingar skulle kunna utformas för att 

förbättra dragsäkerheten, vinkelavvikelser och tätheten vid låga tryck. 

4.7.1 Redskapshållare 

För att förbättra dragsäkerheten i kopplingen har ett koncept tagits fram som bygger på principen 

att desto större dragkrafter som uppstår i röret, desto mer ska kopplingen nypa åt kring röret och 

förhindrar att röret släpper från kopplingen. Inspiration till konceptet har hämtats från en 

vägghängd redskapshållare för trädgårdsredskap, se Figur 35. 

 

Figur 35. Inspiration till kopplingen hämtades från en redskapshållare [16]. 

På insidan av kopplingen sitter åtta stycken klämmor liknande ovala hjul fästa med hjälp av en 

sprint, se Figur 36. En momentfjäder likt den på en klädnypa sitter på varje klämma och ser till 

att klämman ligger an mot röret då det förs in i kopplingen. Ytan på klämmorna är skrovlig för 

att ge hög friktion mot röret och förhindra glidning. 
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Figur 36. Klämma som håller fast röret. 

Eftersom att röret sitter fast med en liten yta har kopplingen stor möjlighet att ta upp 

vinkelavvikelser både vid montering och orsakade av rörelser i marken efter montering, se Figur 

37. 

 

Figur 37. Kopplingen klarar stora vinkelavvikelser. 

På ett så litet avstånd som möjligt från klämmorna placeras tätningsringen för att minimera de 

radiella avstånd som tätningen måste kunna ta upp vid vinkelavvikelser på rören. Tätningen 

består av en ihålig kon av gummi som kläms fast med en bultad ring runt kopplingshuset, se 

Figur 38 och 39. I andra änden kläms tätningen ihop kring röret med hjälp av fyra stycken 

metallförband. Gummitätningens utformning gör att den lätt följer efter röret då det vinklas. 

 

Figur 38. Tätningsringen av gummi. 
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Figur 39. Tätningen hålls fast av ett flänsförband. 

Eftersom dragsäkringen sitter i kopplingshuset kommer inga andra krafter än de som är orsakade 

av det inre trycket att påverka flänsförbandet och därmed riskerar inte öronen på flänsförbandet 

att bli överbelastade. 

Alla delar levereras monterade från fabrik vilket bidrar till en mycket enkel montering. 

Kopplingen träs på och bultarna som drar åt gummitätningen kring röret är de enda som behöver 

dras åt, se Figur 40 - 42. 

 

Figur 40. De enda bultar som behövs dras åt vid montering. 

 

Figur 41. Hela kopplingen monteringsfärdig. 
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Figur 42. Klämmorna ligger an mot röret. 

Eftersom att dragkrafter som uppstår i rören ger upphov till att röret kläms ihop så behöver en 

stödhylsa liknande den som finns idag användas vid montering av plaströr och andra 

tunnväggiga rör. 
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4.7.2 Slangkoppling 

Ett annat koncept på en rörkoppling som togs fram för att förbättra dragsäkerheten var ett 

koncept som bygger på samma princip som används i dagens rörkopplingar. Att man lägger på 

en kraft i axiell riktning som ger upphov till en kraft i radiell riktning. Dock är utformningen av 

kopplingen annorlunda och inspiration har hämtats från kopplingar för trädgårdsslangar, se Figur 

43 nedan. 

 

Figur 43. Bild på en koppling för trädgårdsslangar [17]. 

Längst ut på varje sida av kopplingen sitter det 30 stycken klämmor, se Figur 44, som trycks mot 

röret genom att man spänner åt två ringar på kopplingen, se Figur 45, som kläms ihop med hjälp 

av fyra långa bultar. Ju tätare man spänner ringarna desto mer trycker klämmorna på röret. Ytan 

som ligger an mot röret är skrovlig för att ge hög friktion och förhindrar glidning. Med den här 

utformningen kommer de axiella krafterna tas upp av hela kopplingen istället för bara i öronen 

som tidigare, dock finns det risk att det blir väldigt höga spänningar i klämmorna till följd av att 

ringarna spänns åt vilket kan leda till att de i värsta fall går sönder. Utformningen av dessa borde 

därför vara tunnare än resten av kopplingen för att tillåta viss flexibilitet. 

 

Figur 44. Klämmorna i ändarna på kopplingen. 
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Figur 45. Kopplingen med åtdragningsring. 

Eftersom att röret sitter fast med en liten yta har även det här konceptet stor möjlighet att ta upp 

vinkelavvikelser både vid montering och orsakade av rörelser i marken efter montering, se Figur 

46. 

 

Figur 46. Koppling som klarar vinkelavvikelser. 

Inuti kopplingen sitter det även två tätningsringar för att undvika läckage, se Figur 47 och 48. 

Tätningsringen består av en ihålig kon av gummi som kläms mot röret i samband med att 

ringarna spänns åt. 

 

Figur 47. Tätningsring. 
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Figur 48. Tätningsring monterad i koppling. 

Eftersom att dragsäkerheten är skild från tätningsfunktionen behöver tätningsringen inte klara 

mer kraft än de från det inre trycket. 

Vid montering träs kopplingen över rören och därefter dras bultarna åt, se Figur 49, och ringarna 

pressas ihop vilket leder till att klämmorna kniper åt om röret. 

 

Figur 49. Hela kopplingen monteringsfärdig. 

Då det vid montering blir stora radiella krafter på röret riskeras det att klämmas ihop och därför 

behövs en stödhylsa liknande den som finns idag användas vid montering av plaströr och andra 

tunnväggiga rör. 

4.7.3 Separerade funktioner 

Detta koncept bygger på att tätningsfunktionen och dragsäkerheten separeras. Då den befintliga 

kopplingen (MULTI/JOINT 3007 Wide Range, George Fischer) har brister i hållfasthet kring 

bultförbandet, har antalet öron ökats från 3 stycken till 4 stycken, detta för att fördela 

förspänningskraften på fler öron och också kunna minska bultstorleken. Skillnaden mellan denna 

koppling och den koppling som behandlats fram i rapporten är att de dragsäkra blecken i 

tätningsringen är borttagna och istället tar de silverfärgade kopplingshalvorna kring röret upp 

eventuella dragkrafter, se Figur 50. Konceptförslaget bygger på de välanvända 

förankringsbojorna RHB för gjutjärn- och segjärnsrör som har visats sig fungera mycket bra för 

att ta upp dragkrafter, se Figur 51. Kopplingshalvorna har en inre kontaktyta med hög friktion 

som anläggs mot röret och kopplingen kan dras åt hårdare. Detta medför att kopplingens 

tätningsfunktion kan arbeta fritt och påverkas minimalt av eventuella belastningar. Det negativa 

är att monteringen försvåras, det blir fler delar och betydligt fler bultar att dra åt. Då vikten ökas 

genom ökat antal delar, ökar även produktionskostnad samt fraktkostnad. Det blir även en större 

arbetskostnad att utföra monteringen. 
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Figur 50. Förankringsbojor [18]. 

 

Figur 51. Hela kopplingen monteringsfärdig. 

4.8 Koncept på bärhandtag 

Kojapo AB eftersökte ett lyftöra på kopplingen som skall fungera för att lyfta kopplingen 

förhand då arbetarna som monterar kopplingarna ofta har tidsbrist och inte hinner använda sig 

utav maskiner. Detta lyftöra kan givetvis utformas på en mängd olika sätt men ett förslag är att 

man har ett hål på kopplingen där man sedan stoppar i ett löstagbart handtag. Detta för att 

kopplingen ska vara smidigare och kräva mindre material. Handtaget kan sedan till exempel 

hängas på arbetarnas byxor för att lätt finnas tillgängligt då det behövs. 

Handtaget stoppas i spåret, vrids 90 grader och sedan är det bara att lyfta, se Figur 52 - 54. 
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Figur 52. Koppling med isatt handtag. 

 

Figur 53. Isättning av handtag. 

 

Figur 54. Vrid till och handtaget sitter så här. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas tankar kring de metoder som använts och de resultat 

som uppnåtts. Även slutsatserna av examensarbetet redovisas här. 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Krafter 

Vissa av de krafter som kopplingen har dimensionerats för att klara av är svåra att uppskatta och 

det är ett komplext problem att försöka förstå vilka av dem som kan uppstå samtidigt. På grund 

av detta har kopplingen dimensionerats för ett värsta tänkbart scenario. Resultatet från analysen 

visar dock att referenskopplingen inte skulle klara det simulerade lastfallet. Detta tyder på att alla 

krafter inte verkar samtidigt eller att de verkliga krafterna inte är lika stora som de krafter som 

använts i analysen av kopplingen. Det kan också bero på att eftersom många rör sitter ihop kan 

krafter och förskjutningar tas upp på fler ställen än i endast en koppling. Det kan t.ex. finnas 

rörböjar som påverkar med ytterligare dragkrafter, allt beroende på hur det hela monteras och hur 

omkringliggande omgivning påverkar.  

Det gjordes även bara ett test för att kontrollera dragsäkerheten hos kopplingen. Detta medför att 

vi inte kan dra några slutsatser för hur dragsäker kopplingen är för andra rördiametrar än 132 

mm. Det troligaste är att dragsäkerheten skulle vara sämre för mindre rör eftersom då är det mer 

spel mellan tätningsringen och röret innan bultarna dras åt. Det skulle också behöva utföras tester 

med olika vinklar på röret för att fastställa om det påverkar dragsäkerheten. 

5.1.2 Analysen i ANSYS 

Det som kan göra att resultaten i ANSYS blir felaktiga är randvillkoren som används. Eftersom 

det har varit svårt att utreda hur kopplingen beter sig när den ligger nedgrävd kan de använda 

randvillkoren ge ett felaktigt resultat. För att få bättre kunskap om detta skulle det vara önskvärt 

att utföra tester på kopplingen då den ligger nergrävd i marken för att kunna utröna hur mycket 

den kan röra på sig. 

Resultatet från analysen antas ändå vara rimliga eftersom de högsta spänningarna uppkom i 

öronen, där spänningarna nästan uppgick till sträckgränsen av bara förspänningskraften. Detta 

bekräftades från Kojapo AB, då det händer att kopplingarna går sönder just i öronen till följd av 

för högt åtdragningsmoment. 

Att de maximala spänningarna blev 7 % lägre i analysen av alla delarna tillsammans än i 

analysen av delarna var för sig kan förklaras med att randvillkoren som används inte riktigt 

stämmer överens med hur delarna påverkar varandra i verkligheten. Men efterson att skillnaden 

inte blev större än 7 % tolkas resultaten ändå som rimliga. 

5.1.3 Referenskopplingen  

Originalutförandet har ett konstruktionsmässigt och arbetarvänligt utförande. Via förskjutningen 

av bultarna kommer man smidigt åt att förspänna kopplingen och det begränsade antalet gör att 

den monteras snabb. Dock kan inte kopplingen ta vinkelavvikelser större än 8˚. Detta leder till att 

när kopplingen skall monteras vid ett haveri blir det ofta problem med vinklarna som medför att 

det är svårt att få kopplingen tät. Det är även svårt att få ett jämt tryck vid monteringen då det 

endast finns 3 bultar per sida av kopplingen att dra åt. Detta kan leda till att montören ökar 

förspänningen som i sin tur leder till att flänsarna brister. 

De dragsäkra blecken som fäster på insidan av tätringen visade sig fungera mycket bra vid 

dragtestet, dock har det enligt källor bekräftats att kopplingens täthet fungerar bättre utan dem. 
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Att originalutförandet har problem med dragfastheten kan mycket väl uppstå då 

vinkelavvikelserna blir för stora. 

Att kopplingen läcker vid låga och inte höga tryck kan förklaras av att då kopplingen är i bruk 

för högt vattentryck pressas tätningen mot anliggande ytor vilket förmodligen ökar tätheten. 

Kopplingen är även tung och kan tyckas överdimensionerad vilket mycket väl kan stämma, men 

eftersom att standarden ställer krav på dess dimensioner, blir det svårt att optimera den i 

avseende på vikten och nå ett lättare resultat. Hanterbarheten skulle ändå kunna förbättras genom 

att tillverka fästen för bärhandtag. 

5.1.4 Koncept för bättre hållfasthet 

5.1.4.1 FÖRSTÄRKTA FLÄNSAR 

De förstärkningar på flänsarna som gjordes resulterade i minskade maximala spänningar med 12 

procent. Detta resultat erhölls efter endast en modellering i CAD och därför går det antagligen att 

få ned spänningarna ytterligare om man modifierar denna modell, lägger till material där det 

fortfarande blir höga spänningar, och tar bort där det inte behövs. Mer material skulle till 

exempel behövas högre upp på öronen, och materialet som lagts till längre ner verkar inte göra 

särskilt stor nytta då spänningarna där ej blir högre än i resterande delen av kopplingen. Något 

som förmodligen skulle ge ett mycket bra resultat är en kombination av detta koncept 

tillsammans med flera öron och mindre bultar. 

5.1.4.2 FLER ÖRON OCH MINDRE BULTAR 

Grunden till detta koncept är att minska de kraftiga spänningar som kan uppkomma genom 

vanligt bruk av rörkopplingen. Från resultaten kan det ses att dessa spänningar hamnar kring 

öronen hos kopplingen. För att minska dessa spänningar ökas antalet bärande öron kring 

flänsarna samt att dess höjd (hävarm) minskas. Höjden av dem bidar nämligen till att momentet 

kring dess fästen påverkas. Genom att också minska bultstorleken sparas både material och 

pengar. Att minska spänningarna på detta sätt känns konstruktionsmässigt praktiskt och 

ekonomisk försvarbart. Det har även visat sig kraftfullt till skillnad från de andra förslagen på 

förstärkningar. 

Rörkopplingens dragsäkerhet har testats och påvisat att den klarar av dragkrafter upp till 40 kN, 

därför är det av vikt att öronen klarar av att bära denna kraft samt kraften från förspänningen. 

Denna kraft är nämligen att jämföra med den kraft som kan skapas i rören pga. 

temperaturförändringar under årets gång. Det har även visat sig att rörmontören vid tillfällen 

råkar förspänna kopplingen för mycket vilket leder till haveri, denna gräns måste finnas men 

enligt oss bör säkerhetsmarginalerna ökas något. Speciellt då kraftpåkänningarna är svåra att 

förutbestämma. 

5.1.4.3 HELDRAGEN FLÄNS 

Detta koncept visade sig fungera men gav inga större resultat av förbättring. Istället ökades 

vikten och angreppspunkten för de högre spänningarna vid öronen blev något förskjutna. För att 

detta koncept skulle bli mer kraftfullt skulle dimensioneringen av den heldragna flänsen behöva 

bli kraftigare eller kombineras med andra eventuella lösningar som stöttar den. Men oavsett 

vilken variant man använder så är de individuella påkänningarna på var öra för kraftiga. För att 

stötta upp dem behövs orimligt med material då lösningar som fler öron och mindre bultar finns 

att tillgå. 
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5.1.5 Koncept för bättre dragsäkerhet 

5.1.5.1 REDSKAPSHÅLLARE 

En stor fördel med den här lösningen är att den lätt skapar ett högt motstånd till dragkrafter. Då 

den nyper åt mer och mer kring röret vid högre dragkraft och greppet endast begränsas av att det 

krävs en hög friktion mellan klämma och rör. Detta borde dock kunna lösas med hjälp av 

mönster- och materialval. Ett problem som skulle kunna uppstå ifall en allt för hög 

friktionskoefficient lyckas uppnås är att kopplingen greppar för bra, nyper åt för hårt och därmed 

riskerar att krossa rörmynningen. Detta gäller speciellt vid användandet av plaströr och därför 

bör en stödhylsa av metall användas. 

Ytterligare en aspekt som kan leda till problem är huruvida tätningen kan stå emot det höga tryck 

som måste klaras av. Detta bör undersökas noga innan det arbetas vidare på detta koncept. 

Eftersom att funktionerna dragsäkerhet och tätning här är separerade från varandra så behöver 

man inte kompromissa för att lösa tätningsproblemet, vilket man har gjort på den befintliga 

kopplingen då metallblecken som skapar dragsäkerheten leder till mer läckage. Detta kan leda 

till ett bättre slutresultat med en bibehållen enkel montering. 

5.1.5.2 SLANGKOPPLING 

Det som är bra med detta koncept är att det minimerar risken för att det ska uppstå för höga 

spänningar i kopplingen till följd av axiella krafter då den är utformad för att hela kopplingen ska 

ta upp dessa krafter istället för bara flänsen. Det som skulle kunna ställa till problem är hur pass 

bra funktionen för dragsäkerhet fungerar och omfattande tester skulle behöva utföras för att 

avgöra om kopplingen fungerar i verkligheten. 

5.1.5.3 SEPARERADE FUNKTIONER 

Denna funktion minimerar risken för att den befintliga kopplingens tätningsfunktion skall 

påverkas av yttre dragkrafter. Två av de tidigare vagnsbultarna byts ut mot de nya stängerna som 

skall sammankopplas med de nya dragsäkra kopplingshalvorna. Detta koncept är enkelt att 

komplettera den befintliga kopplingen med och enligt Kojapo AB skall den tidigare kopplingen 

fungera bäst utan blecken med avseende på täthet. De mindre bra aspekterna är den ökade vikten 

samt att kostanden ökar, då en något längre arbetstid krävs för att montera den. Men om detta 

kan spara eventuella haverier i framtiden kan det ändå bli ekonomiskt försvarbart. Precis som i 

konceptet med förstärkt hållfasthet av öronen är det av samma vikt här att öronen kring flänsen 

måste förstärkas, eller så sätts mittdelens öron i linje så att man kan använda en gängstång som 

löper genom hela konstruktionen och på så sätt tar upp dragkrafterna och kan avlasta öronen. 

5.1.6 Tankar kring bärhandtag 

Det koncept på bärhandtag som har tagits fram bygger på principen att varje rörmontör skall ha 

sitt egna handtag med sig och sedan enkelt haka fast det i kopplingen då den ska monteras. Detta 

sparar material och gör så att ett klumpigt handtag slipper sitta kvar på kopplingen och eventuellt 

vara i vägen vid åtdragning av bultarna. 

Det negativa som denna konstruktion för med sig är ifall att rörmontörerna anser det vara för 

jobbigt att ta fram sitt handtag och därmed struntar i det. Detta är en avvägning man får göra men 

vår uppfattning är att det skulle underlätta så pass mycket för montörerna att de skulle uppskatta 

ett handtag av denna typ. 



56 

5.2 Slutsatser 

 Det går inte att viktoptimera den befintliga kopplingen med nuvarande material eftersom 

att enligt standarden EN - 545 måste rörtjockleken minst vara 7 mm. 

 Referenskopplingen är dragsäker för krafter på upp till 40 kN för rör med en diameter på 

132 mm. 

 Spänningarna som uppstår i referenskopplingen för det simulerade lastfallet överskrider 

det maximalt tillåtna för segjärn. 

 De högsta spänningarna uppkommer i öronen, och det har även bekräftats att 

rörkopplingar har gått sönder just där till följd av för högt åtdragningsmoment. 

 Det bästa sättet för att minska spänningarna i rörkopplingen är att öka antalet skruvar från 

tre till fyra stycken. 

 Examensarbetets syfte har uppfyllts vad det gäller att identifiera och bestämma de laster 

som verkar på en rörkoppling samt att ta fram konceptförslag på förbättringar.  
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6 REKOMENDTATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för att finna mera detaljerade lösningar till konceptförslag 

och/eller framtida arbeten. 

Det arbete som utförts med den här kopplingen har lett fram till en uppfattning om vilka krafter 

som kan verka i ett rörsystem. Detta är nödvändiga uppgifter som behövs för beräkning av 

hållfasthet och dimensionering. Även då detta är en av världens mest använda rörkopplingar är 

den fortfarande inte bra nog. Därför har det tagits fram olika koncept som kan göra att man kan 

förbättra den ytterligare. På några av dessa koncept har FEM-analyser gjorts för att hållfastheten 

skall kunna förutsägas, men det återstår att fullt utnyttja resultaten från dessa. Då man kan se vart 

höga spänningar uppstår är det mycket lättare att inse hur kopplingen kan förbättras för att uppnå 

maximal prestanda till en låg kostnad. I koncepten med förstärkningar i bultförbandet har 

material lagts till men det har inte testats hur mycket material som minimalt bör läggas till för att 

precis uppfylla alla krav. Det har heller inte fastställts någon exakt utformning som vore den 

bästa. Detta är ett exempel på det arbete som återstår att utforska. 

Konceptförslag har även tagits fram med olika lösningar på problemet med dragsäkerheten. 

Dessa är än så länge endast idéer och det behöver utrönas om någon av dessa idéer skulle kunna 

utgöra en bra lösning på dragsäkerhetsproblemet utan att det påverkar kopplingens täthet. 

Ett par av dessa idéer från koncepten bör vid framtida arbete väljas ut som de med högst 

potential att leda till ett bra resultat. Sedan bör de kombineras med varandra för att se om det är 

någon kombination som är bättre än den andra. Beräkningar bör sedan utföras och 

dimensioneringen fastställas. En kostnadskalkyl bör göras för att se om detta överhuvudtaget 

skulle kunna vara en rimlig produkt. Slutligen bör en prototyp tillverkas som kan testas så att 

monteringen blir snabb och okomplicerad samt att kopplingen håller dels för uppskattade krafter 

men även för den miljö som den kommer att utsättas för. Det finns bassänger som kan simulera 

hur miljön påverkar kopplingen och hur lång tid det tar för kopplingen att rosta sönder. 

Ytterligare en sak som kan vara bra att göra är att återigen kolla igenom standarden för att se till 

att det inte finns några kryphål som kan leda till att material kan tas bort för att skapa en lättare 

och billigare produkt. Det är också av vikt att den koppling som slutligen skall tillverkas, noga 

granskas så att den inte bryter emot något lagkrav eller eventuella mönsterskydd. 
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BILAGOR 

Detta är den plats där detalj- eller extra information presenteras som skulle göra rapporten 

alltför svårläst om det placerades i något av de tidigare kapitlen.   

BILAGA A: Kravspecifikation 

Denna kravspecifikation sammanställer de krav som uppdragsgivaren ställer på produkten, samt 

de lagkrav som måste uppfyllas för att produkten skall få brukas. 

Följande krav skall rörkopplingen klara av: 

 Att ligga nedgrävd 50 år med bibehållen funktionalitet 

 Tryck från 20 mbar till 16 bar 

 Tåla temperaturer från 0 
o
C till 50 

o
C 

 Hantera rördiametrar mellan 104 och 132 mm 

 Vinkelavvikelser på upp till 8 
o
 per koppling 

 Dras med förspänningsmoment på 80 Nm/bult 

 Ligga på marknivå, dvs utan omgivandetryck. 

 Ett böjmoment på 2,3 kNm 

 Dragkrafter på upp till 40 kN 

 Livsmedelsklassad LIVSFS 2005:10 

 Standard SS – EN 545 
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BILAGA B: Resultat kraftanalys  

Mittdel 

Den första lasten som analyserades var förspänningskraften i bultarna, resultatet visas i Figur 1. 

 

Figur 1. Von-Mises effektivspänning med förspänningskraft. 

Nästa last som analyserades var böjmomentet från rören som skarvas. Resultatet från denna 

analys presenteras i nedanstående figur, se Figur 2. Det visar sig att den högsta spänningen 

uppstår kring snittytan, det vill säga i rörkopplingens mitt. 

 

Figur 2. Von-Mises effektivspänning med pålagt böjmoment. 

Dragkraften som röret drar med infördes också på öronen eftersom den kommer att angripa på 

tätningsringen som i sin tur kommer att trycka på ytterringen som sedan kommer att dra i öronen 

på mittdelen genom bultarna. Resultatet presenteras i Figur 3. 
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Figur 3. Koppling med pålagda dragkrafter vid bultgenomföring.  

Därefter utfördes analysen med ett inre tryck från mediet och sedan med ett yttre tryck från 

marken runt kopplingen. Resultaten från dessa två analyser presenteras i Figur 4 respektive Figur 

5. 

 

Figur 4. Von-Mises effektivspänning med pålagt inre tryck. 
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Figur 5. Von-Mises effektivspänning med pålagt yttre tryck. 
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Ytterring 

Nästa del som analyserades var den yttre ringen och återigen med en last pålagd i taget. Även här 

använde ANSYS automatiska meshning för att få fram meshet. 

Den första analysen av ytterringen utfördes med förspänningskraften som ända yttre last vilken 

applicerades på öronen. Resultatet presenteras i Figur 6. 

 

Figur 6. Von-Mises effektivspänning med pålagd förspänningskraft. 

Nästa last som analysen utfördes för var dragkraften från röret. Denna kraft ansattes på ytan där 

tätningsringen ligger an och resultatet visas i nedanstående Figur 7. 

 

Figur 7. Von-Mises effektivspänning med dragkraft från röret. 

En analys utfördes även med ett yttre tryck som verkar på ytter ringen och det infördes på alla 

ytor på utsidan. Resultatet ses i Figur 8. 
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Figur 8. Von-Mises effektivspänning med pålagt yttre tryck. 

 


