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Rørsystemer 
Installationsmetoder & rørvarianter i fjernvarmesystemer  

1 Grundlæggende fakta om 
fjernvarmperørsystemer 

 Vandtemperaturer i fjernvarmesystemer varierer normalt fra 80 ° C til 120 ° C i forsyning og 

30 til 70 ° C i returvand (temperaturniveauer afhænger af det anvendte system og andre 

forhold som f.eks. vejr osv.) 

 LowTEMP-netværks temperaturniveauer ligger op til 80 ° C fremløbstemperatur. 

 Varmetab for rørsystemer varierer fra ca. 5 til 10% i forhold til den producerede varme.  

 Type af rør, der mest bruges i fjernvarmenetværk: plastjakkerør (PJP); Rør af stålkapper (SJP); 

FLEX-rør. 

2 Fjernvarmpenetværks strukturer og designs: 

 

3 Installationsmetoder og rørdesign 

 Den største del af fjernvarmerørsystemer er normalt installeret under jorden. 

 Nogle gange kan der findes enorme overjordiske transportlinjer ved siden af togspor, broer 

og meget sjældent også over land. 

 For underjordiske linjer anvendes to hovedinstallationsmetoder: 

o Kanal- eller indlægningsmetoder 

o Metoder til lægning af grøft 
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3.1 Kanal- eller indlægningsmetoder 

 Pålidelig beskyttelse mod mekaniske skader. 

 Støtte mod uønsket fugt. 

 Men meget omkostningskrævende. 

 Metoden anvendes kun i meget specielle tilfælde i dag. 

 Kanalens form kan variere. 

3.2 Skyttegravsmetoden 

 Grøftlægningsmetoder er meget mere almindel-

ige end konstruktionen af hætteklædnings-

systemer 

 Vigtigt, at rørene implementeres i frostfri dybde. 

 Risikoen for frostskader på rørene er normalt me-

get lav på grund af varmetab. 

 Installationsbase eller strøelse er nødvendige for at 

undgå rørskader. 

 Afløb af grøften skal sikres. 

 Toplægningssandlag kaldes også friktionslaget, der skal give tilstrækkelig og stabil mod-

stand mod aksial rørbevægelse (implementering af vedhæftningszoner er nødvendig). 

3.3 Rørdesigns 

 Rørsystemer af stålkappe 

o Pålidelig beskyttelse mod eksterne belastninger - 

alsidige anvendelse. 

o Varmeisolering pr. Fiberisoleringsmateriale og / 

eller vakuum. 

o Medium temperaturer op til 400 ° C. 

 Plastjakke rørsystemer 

o Minimum levetid> 30 år. 

o Vand- og skadesikker mod ydre belastninger. 

o God varmeisolering. 

o Konstant driftstemperatur ≤ 120 ° C. 

 Begge fungerer med stålrør og plastrør 

Tværsnit gennem et fjernvarme-grøftlægnings-
system (Kildee: AGFW) 

Kilde: AGFW 

Kilde: Fastabend/ RheinEnergie AG 

Sleeve 

Weldconnection  


