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UTVECKLING AV METODIK FÖR
STRUKTURDYNAMISK ANALYS
AV KLENRÖR

Vid hållfasthetsutvärdering av rörsystem 
skiljer man på primära och sekundära 
laster.   Anledningen till detta är att las-
terna ger upphov till olika haverimoder; 
för primära laster är haverimoden plas-
tisk kollaps medan för sekundära laster 
är haverimoden utmattning och progres-
siv deformation.  Typiska sekundärlaster 
är termisk expansion och ankarpunkts-
förskjutningar medan typiska primärlas-
ter är egenvikt och respons i systemet 
orsakat av dynamiska laster.  För dyna-
miska laster görs två typer av analyser: 
tidshistorieanalyser där lasten appliceras 
som en tidsberoende funktion och re-
sponsspektrumanalys där lasten appli-
ceras i form av responsspektra. När man 
analyserar rörsystem används ofta finita 
elementprogram med enaxliga element.  
Ofta inkluderas avstickande klenrör i 
samma modell som huvudröret.  Detta är 
praktiskt då man på det sättet får med 
huvudrörets påverkan på klenrören utan 
vidare handpåläggning.  Detta har dock 
ett antal brister.  För det första är spän-
ningar som uppkommer i klenröret p.g.a. 
utböjning i huvudröret p.g.a. egenvikt 
och dynamisk respons att betrakta som 
sekundära för klenröret.  Vid automatise-
rad utvärdering kan analysverktygen inte 
särskilja dessa från primära spänningar 

utan klenrören blir onödigt konservativt 
utvärderade.  För det andra riskerar man 
att råka ut för ett fenomen kallat ”tvil-
lingmodsproblematiken”, som uppstår 
när det finns två närmast identiska mo-
der, dock med en liten masskillnad.  Vid 
modal superponering kan då en orealis-
tiskt hög respons fås.  För det tredje är 
risken för konvergensproblem större när 
man har många klenrör i samma modell.
  
Att analysera klenledningar i separata 
modeller skulle lösa dessa problem.  Att 
plocka ut anslutningslaster från statis-
ka analyser och tidshistorieanalyser av 
huvudröret för att sedan applicera på 
klenrören låter sig om än med en viss 
handpåläggning göras.  För respons-
spektrumanalyser är det betydligt värre.  
För dessa laster finns varken tidshisto-
rierespons eller responsspektra i anslut-
ningspunkterna.

Examensarbetet går ut på att utreda 
metoder för att utföra separata analyser 
av klenrör.  Målet är att hitta ett enkelt 
förfarande som minimerar handpålägg-
ningen.  Den största utmaningen ligger i 
att utreda hur responsspektrumanalyser 
ska hanteras och hur laster i anslutnings-
punkterna till klenrören ska tas fram. 


