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Abstrakt 

Studiens syfte är att identifiera en robust ingenjörsmetodik för approximation av 

sannolikhet och konsekvens (risken) vid vätskeslag i ett specifikt rörsystem. Arbetet har 

utförts i form av kvalitativa studier med verifierande experiment av analytiska 

beräkningsresultat. 

Studiens resultat, vilka presenteras och diskuteras i slutsatskapitlet, visar på att vätskeslag 

kan predikteras och därigenom förebyggas med Joukowskys ekvation, vilken formulerades 

av Johannes von Kries 18831.  

I de flesta fall kan ett rörsystems konstruktion optimeras mot oönskade tryckslags-

konsekvenser genom omsorgsfullt val av lämpliga rörsystemskomponenter, såsom 

rördimensioner, ventiler, rörkrökningsradier och rörstödskonstruktioner. 

 

Nyckelord 

”vätskeslag”, ”tryckslag”, ”tryckstöt”, ”tryckvåg”, ”trycktransienter”, 

“väskeslag”,’’rörstöd’’,’’rörsystem’’,’’rörkomponenter’’. 
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Abstract 

This study’s objective has been to identify and evaluate a robust engineering method for 

the purpose of approximation and evaluation of a water hammer event in a specific pipe 

system design. 

The study has been conducted in the form of qualitative studies with verifying experiments 

of the results from various analytical calculations. 

The results presented and discussed in the last chapter of the essay, indicates that water 

hammer can be predicted and prevented by using Joukowsky's equation, formulated 

Johannes von Kries 18832. 

In the most circumstances, pipe systems can be optimized to prevent water hammer 

consequences by selection of suitable components. Such as tube dimensions, valves, tube 

bending radius and the tube support design. 

Keywords 

” water hammering”.” fluid hammering”,’’ hydraulic shock”,” mathematical models”,” 

liquid hammer prediction”, ” liquid hammer handbook”, ” pipe mounting brackets’’ 
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1 Bakgrund 

Vätskeslag även kallat för ”tryckslag”3 kan orsaka stora skador på rörsystem med 

tillhörande mät-, regler och styrutrustning samt kringliggande strukturer och 

komponenter. Vilket i värsta fall kan resultera i personskador eller dyra och tidskrävande 

reparationer. Oavsett personskada eller inte, resulterar tryckslag ofta någon form av 

driftsstörning, vilket medför förluster samt risk för missnöjda kunder. 

Vätskeslag är resultatet av tryckvågor som bildas vid en plötslig fluid hastighetsförändring 

i rörsystem. Vätskeslag uppträder vanligen när fluidflödet förändras snabbt då det antingen 

bromsas upp eller tvingas göra en snabb riktningsförändring, en vanlig orsak till detta 

fenomen är snabba stopp av pumpar eller stängning av ventiler, även riktningsändring i 

krökar med liten kröknings radie. Dessa orsakar snabba stopp av fluiden och eftersom 

vätska inte är komprimerbart överförs dess energi till kringliggande komponenter. 

Tryckvågorna som skapas vid ett snabbt stopp kan nå fem gånger systemets arbetstryck. 

Denna tyckpuls kan snabbt accelerera till ljudets hastighet vilket i sötvatten är ca 1400 m/s 

vilket kan orsaka skador såsom sprickor, brott och materialutmattning på rörledning, pump 

samt skador på rörstöd. Av detta skäll är det mycket viktigt ta hänsyn till vätskeslag vid 

design av ett rörsystem.4  

Vätskeslag är ett känt fenomen sedan början av 1800-talet då ångmaskiner började 

användas i större skala, vilket skapades insikt om att vätskeslag var ett problem5. Under 

denna period saknades kunskap, förståelse och insikt om vad som orsakar vätskeslag och 

dess orsakssamband. Det som kunde konstateras var att fenomenet uppstod i samband med 

                                                 
3
 Frederiksen, S., & Werner, S., 1993, Fjärrvärme Teori, teknik och funktion, ISBN 9 789 144 380 117, 

Lund: Studentlitteratur AB. 
4 Douglas JF, Gasiorek JM and Swaffield JA., 2001,Fluid Mechanics, 4. uppl,. ISBN 0582414768. Prentice 

Hall 
5
 Bergant, A., Simpson, A. R., & Tusseling, A. S., 2006, Water hammer with column separation: A historical 

review, Journal of Fluids and Structures 22, ISSN 0889-9746, pp. 138 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Studentlitteratur%20AB
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en snabb belastningsförändring i ett ång- eller fluidsystem. Medans fenomenets 

grundorsaker förblev okända fram till slutet av 1800-talet då Joukowsky utförde en serie 

fluidexperiment i Moskva. Joukowsky använde sig sedan av sin experimentdata för 

formulering och härledning av ‘’Kutta–Joukowsky teorem’’, känd som Joukowskys lag 

vilken publicerades år 19006. Med utgångspunkt från ‘’Kutta–Joukowsky teorem’’ 

härledde och formulerade Johannes von Kries i början av 1900-talet ”Joukowskys 

ekvation” vilken har bekräftats av många vetenskapsmän 7. Bland flera så har Allievi 

(1913) 8 och Arnold Hartley Gibson (1908)9  validerat ”Joukowskys ekvation”. Vilken är 

den vanligaste förekommande ekvationen vid beräkning av vätskeslags maximala 

differentialtryck, se Ekvation 110. 

Ekvation 1    ∆p = ρ∙α∙∆v 
Nomenklatur  

∆p = tryckdifferensen (Pa) 

ρ = fluidens densitet (kg/m3)  

∆v = flödes hastighetsändring (m/s) 

α = vågutbredningshastigheten (m/s)  

v = ljudets hastighet (m/s)  

A = tvärsnitsarea (m2) 

V = volymflöde (m3/s)  

pstat = statiskt tryck (Mpa) 

pdyn = dynamiskt tryck (Mpa) 

t = temperatur (°C) 

∆pmax = maximala tryckdifferensen (Mpa) 

                                                 
6
 Bergant, A., Simpson, A. R., & Tusseling, A. S., 2006, Water hammer with column separation: A historical 

review, Journal of Fluids and Structures 22, ISSN 0889-9746, pp. 138-143. 
7
 Thorley, A. R. D., 2004, Fluid Transients in Pipelines. 3. uppl. ISBN 1860584055, United Kingdom: John 

Wiley and Sons Ltd. 
8 Anderson., Alexander, School of Mechanical and Systems Engineering, University of Newcastle. 
9 Gibson, A.H., 1908, Water Hammer in Hydraulic Pipelines. Archibald Constable and Co. Ltd., London. 
10

 Bergant, A., Simpson, A. R., & Tusseling, A. S., 2006, Water hammer with column separation: A 

historical review, Journal of Fluids and Structures 22, ISSN 0889-9746, pp. 135–171, 

https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-and-Sons-Ltd
https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-and-Sons-Ltd


 

 

 

 

3 

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera en robust ingenjörsmetodik för approximation av 

sannolikhet och konsekvens i samband med vätskeslag i ett specifikt rörsystem. Där risken 

är en funktion av sannolikhet och konsekvens, se Ekvation 2.11 

Ekvation 2: Risk = (Sannolikhet ∙ Konsekvens) 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar rörsystemets konstruktion risken för vätskeslag med avseende på: 

a) Rörstödens utformning? 

b) Rörstödens placering? 

c) Rörkrökarnas radie? 

  

                                                 
11

  Ref Lindström, P. R. M., 2018, privat kommunikation, universitetslektor – fartygsteknik, 

Linnéuniversitet, Sjöfartshögskolan, Kalmar 2018-03-28 
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1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till: 

1. En enda fluid, nämligen färskvatten från Kalmars kommunala dricksvattennätverk. 

Dagen då experimenten utfördes uppmättes vattnets densitet till 999,9 [kg/m3] och 

temperaturen till 2,1 [°C].   

2. Tre olika rörsystem med identiska rörstöds konstruktioner vilka bestod av 35mm 

rörklammer (se figur 3) dessa svetsades fast på experiment riggen. Vilka alla 

exponeras för exakt samma ingåendevattenflöde och –tryck. De tre rörsystemen har 

följande konstruktionsdata (se figur 1): 

a. Ø 35 x 1,5 x 3000 mm rakt galvat stålrör 

b. Ø 35 x 2,0 x 3000 mm stålrör med en kall bockad 90° krök (R=102mm) på 

avståndet 2000 mm från inloppet och 1000 mm från utloppet. 

c. Ø 35 x 1,5 x 3000 mm galvat stålrör med en 90° krök (mässings-koppling, 

R=102mm) på avståndet 2000 mm från inloppet och 1000 mm från utloppet

  

Figur 1, bilden visar rörsystemen som nämns ovan. 
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2 Metod 

Studien har utförts med den ingenjörsvetenskapliga metoden ”Systems Engineering”12; i 

form av kvalitativa studier med verifierande experiment av studiens analytiska 

beräkningsresultat.  

Experimentet planerades runt vår modell av en testrigg som sedan utvecklades för att 

kunna testa väskeslag i raka rör, detta baserades på en tidigare studie13 där det vissas att 

vätskeslag uppstår på grund utav snabba stopp av pumpar eller stängning av ventiler, även 

riktningsändring i krökar med liten kröknings radie då dessa uppgör ett motstånd. 

 

 

Figur 2: Bilden visar 3D modell av experimentriggen prototypdesign 

  

                                                 
12

National Aeronautics and Space Administration,. 2006. NASA Systems Engineering Handbook. 2. uppl. 

Washington: CreateSpace Independent Publishing Platform. 
13 UKEssays. November 2013. Pipe Surge And Water Hammer Experiment. [online]. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=National+Aeronautics+and+Space+Administration&search-alias=books&field-author=National+Aeronautics+and+Space+Administration&sort=relevancerank
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3 Beräkningsresultat och experimentdata 

3.1 Beräkning - maximalt differenstryck 

I detta kapitel presenteras studiens beräkningar och beräkningsresultat med tillhörande 

ekvationer, beräkningsresultaten av maximalt differenstryck presenteras i Tabell 1. 

 

 

Maximala Differentialtrycks Beräkningar 
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Tabell 1 Beräknat maximalt differenstryck, ∆pmax 

Rörsystem pstat 
 [ MPa ] 

pdyn  
[ MPa ] 

Temp  
[ °C ] 

∆pmax 
[ MPa ] 

Rör a. 0,7 0,5 2,1 2,78  

Rör b. 0,7 0,5 2,1 2,69 

Rör c. 0,7 0,5 2,1 2,74 

 

3.2 Beräkning - validering av flödesmätare 

Experimentriggens volymflödesmätare validerades med ekvation 3 och 4, 

beräkningsresultaten presenteras tillsammans med experimentresultaten i Tabell 2. Notera 

att vid de 4 första testerna var flödesmätaren felinställd men värdet på rör a. Test 5 är 

korrekt. 

De beräknade värdena för Ultraljudflödesmätarens kalibrering och validering beräknades 

fram från tiden det tog att fylla en farmartank med volymen 1m3. 

 

Tabell 2 Resultat flödesmätningar 

Rörsystem  
Tid 
[ s ] 

 
Volym 

[ l ] 

Beräknat 
volymflöde 

[ l/s ] 

Uppmätt 
volymflöde 

[ l/s ] 

Rör a. test 1 12,86s 20l 1,555l/s 1,444l/s* 

Rör a. test 2 192,0s 300l 1,596l/s 1,500l/s* 

Rör a. test 3 256,0s 400l 1,563l/s 1,500l/s* 

Rör a. test 4 320,7s 500l 1,559l/s 1,472l/s* 

Rör a. test 5 - - - 1,583l/s 

Rör b. test 1 - - - 1,437l/s 

Rör c. test 1 - - - 1,561l/s 
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3.3 Beräkningsdata 

Detta kapitel presenterar studiens beräkningsdata 

Tabell 3 Karakteristisk beräkningsdata14 

Fluid Temperatur 
[ °C ] 

Ljudets hastighet 
[ m/s ] 

Densitet 
[ kg/m3 ] 

Färskvatten  0 1402 - 

Färskvatten  2,1 1412,5 999,9 

Färskvatten  5 1427 - 

Färskvatten  10 1447 - 

Färskvatten  20 1481 - 

Vatten 3,5% NaCl  20 1552 - 

 

3.4 Mätutrustning 

Experimenten användes följande mätutrustning: ultraljudsbaserad volymflödesmätare, 

tryckmanometer och termometer. 

• Manometer modell: a-collection 2240 100mm, Ahlsell. 

• Flödesmätare modell: Handheld Ultrasonic Flow Meter, DN15-700mm, TUF-

2000H TS-2 TM-1 Transducer, Digital flowmeter. 

• Termometer modell: Fluke 51 II.  

                                                 
14 Engineering Toolbox., (2004). Speed of Sound in Water. [online] Available at: 

https://www.engineeringtoolbox.com/sound-speed-water-d_598.html [Accessed 22-03-2018]. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Rörstödens betydelse vid vätskeslag 

4.1.1 Placering 
Rörstödens placering har stor inverkan på de resulterande konsekvenser som uppstår i 

samband med vätskeslag. I samband med experimenten observerade författarna att vid för 

stort avstånd mellan de olika rörstöden ges rören en ökad rörelsefrihet, vilket orsakade 

skador och slitage på testriggens olika komponenter. Rörstöden skall därför inte ha för 

stort inbördes avståndsintervall eftersom det ger oönskad rörelsefrihet hos rörsystemet vid 

vätskeslag. Rörstödsintervallen för ett rakt rörsystemparti har inte lika stor inverkan på 

rörsystemets förmåga att motstå och/eller förhindra vätskeslag som de har för krökta 

rörsystempartier. Författarna observerade även att rörstödsintervallet 0,5–0,8 m på 

experimentriggen gav tillräcklig stabilisering för att motstå skador pga, vätskeslag. Vidare 

observerades även att komponenter som ger upphov till ett flödesmotstånd skall 

stabiliseras med extra infästningar för att motverka slitage och skador. 

4.1.2 Utformning   
Röstödens utformning hade ingen större inverkan på rörsystemets förmåga att motstå 

vätskeslag. Författaren observerade att den resulterande skillnaden som hade inverkan på 

rörstödens förmåga att motstå vätskeslag var att den inbördes avståndsintervallen, 

(Svaga/mindre stabila rörstöd = kortare avståndsintervall än stabilare varianter). Med 

denna kunskap begränsade författarna sig till en typ av rörstöd, (Se figur 3). 

 

Figur 3: Bilden visar en rörklammer som användes vid konstruktion rörstöden 
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4.2 Rörets utformningsinverkan vid vätskeslag 

Rörets utformning har en signifikant inverkan på rörsystemets maximala differenstryck 

och vart vätskeslagets inverkan ger sig tillkänna. Författarna observerade att vid de 

tillfällen då rörsystemet var konstruerat med komponenter vilka orsakar ett markant 

flödesmotstånd tex. krök med snäv krökningsradie. Så kommer vätskeslagets konsekvenser 

gällande i flödesmotståndkomponentens anslutning uppstå i dessa komponenter. 

Med insikt om att vid konstant flöde är fluidens hastighet proportionell mot rörets 

tvärsnittsarea, dvs. hög hastighet ger upphov till högt differenstryck, författarna drog 

slutsatsen att det finns två metoder för att minska sannolikhet och konsekvens (risk) av 

vätskeslag: 

1. Sänka fluidhastigheten genom att minska volymflödet 

2. Sänka fluidhastigheten genom att öka tvärsnittsarean på rör och komponenter i 

rörsystemet 

 

4.3 Krökningsradies inverkan vid vätskeslag 

En stor krökningsradie har negligerbar inverkan på rörsystems förmåga att motstå 

vätskeslag jämfört med en krök som har en snäv krökningsradie vilken skapar ett 

flödesmotstånd. Vilket under experimentets gång har visats öka risken och dom 

skadeeffekterna som vätskeslag kan ha på rörsystemet. Krökar med en snäv krökningsradie 

utgör ett flödesmotstånd, ett ökat flödesmotstånd i en enskild komponent har som följd att 

den transiterande tryckvågen kommer bromsas upp i komponenten och vätskeslagets effekt 

märks i denna komponent istället för i änden av rörsystemet där det oftast är en ventil. 
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Exempel på en komponent som skapar ett flödesmotstånd är en krök med snäv 

krökningsradie, (Se figur 4). För att slippa problematiken med vätskeslag skall 

komponenter med lägre flödesmotstånd väljas vid konstruktion.  

Ifall ovanstående inte är möjligt skall komponenten stabiliseras genom att de klamras med 

kortare intervall för att bibehålla en stabil konstruktion. 

 

Figur 4: Visar 90° kröken med en radie av 1,0 mm som används vid konstruktion av rör c. 
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5 Diskussion 

Studiens syfte var att identifiera en robust ingenjörsmetodik för approximation av 

sannolikhet och konsekvens (risk) i samband med vätskeslag i ett specifikt rörsystem. 

Resultaten som togs fram utifrån experimentdata och ”Joukowskys ekvation” återspeglar 

sig på övrig forskning inom området vätskeslag. Bland flera så har Allievi (1913) 15 och 

Arnold Hartley Gibson (1908)16  validerat ”Joukowskys ekvation”. 

5.1 Metoddiskussion 

Experimentet var planerat att utföras med M/S Calmare nyckels brandpump, när testriggen 

var färdigkonstruerad och täthetskontroll utfördes med befintlig landanslutning 

konstaterade författarna att volymflöde och tryck som gavs var likvärdigt det som kunde 

levereras av M/S Calmare Nyckel. Experimentet utfördes därför med landanslutningen för 

att få en enklare uppkoppling och driftsättning av testsystemet. 

Valet att använda metoden ”Systems Engineering”17 som grund i detta arbete visade sig 

vara väl lämpat. Metoden medförde en bra struktur och tydliga ramar. Författarna var 

mycket nöjda över valet av metod.  

Volymflödesmätningarna som gjordes kontinuerligt under experimentet gjorde med en 

noggrannhet (+/- 5%). Tryckmanometern som användes i experimenten klarade inte av att 

visa vätskeslagens magnitud då på ett tillförlitligt vis, detta pga manometerns 

karakteristiska tröghet därför bör annan utrustning användas för att få reella mätvärden av 

det maximala differentialtrycket som uppstår vid vätskeslag. Författarna räknade istället ut 

det maximala differentialtrycket med hjälp av Joukowskys ekvation, (Se ekvation 1.) 

Ekvation 1: Δp=ρ⋅a⋅Δv 

 

                                                 
15 Anderson., Alexander, School of Mechanical and Systems Engineering, University of Newcastle. 
16 Gibson, A.H., 1908, Water Hammer in Hydraulic Pipelines. Archibald Constable and Co. Ltd., London. 
17

National Aeronautics and Space Administration,. 2006. NASA Systems Engineering Handbook. 2. uppl. 

Washington: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=National+Aeronautics+and+Space+Administration&search-alias=books&field-author=National+Aeronautics+and+Space+Administration&sort=relevancerank
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5.2 Resultatdiskussion 

Författarna observerade att rörstöd samt en stabil montering av rörsystem har en 

signifikant inverkan på systemets förmåga att motstå skadeeffekter från vätskeslag, då 

rörsystemet överför energin istället för att den tas upp av rörsystem och orsakar skador, 

montering och stabilisering är extra viktigt kring komponenter som utgör ett 

flödesmotstånd såsom krökar med snäv krökningsradie. Rörstöd bör enligt observation av 

testriggen placeras med ett intervall av 0,5–0,8 m, dock varierar detta från fall till fall.  

Vid konstruktion av ett rörsystem skall komponenter så som krökar med snäv 

krökningsradie om möjligt undvikas, alternativt säkerställa att komponenter som har ett 

högt flödesmotstånd klamras med kort intervall för att säkerställa en stabil konstruktion 

med förmåga att motstå de negativa effekter såsom spruckna rör, läckage, 

komponentslitage på grund av tryckstötar som kan uppstår vid vätskeslag. 

 

De numeriska resultaten som experimentet resulterade i användes för att stärka bevisen 

författarna observerade och konstaterande under arbetets gång med hjälp av numeriska 

ekvationer, främst ”Joukowskys ekvation”. 

 

5.3 Rekommendation för framtida forskning 

För att bygga vidare på författarnas tester kan man koppla in sig på en större pump som 

möjliggör ett större fluidflöde. Experimentet kan då göras med annan fluid än sötvatten där 

densitet och ljudhastighet är annan för exempel havsvatten. Vilket kommer ge ett annat 

resultat (maximala differentialtryck, slitage på testriggen) samt reda ut densitetens 

inverkan på de resulterande skador som uppstår. Dock bör mätutrustning för tryckmätning 

revideras.  
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6 Slutsats 

Slutsatsen som drogs av experimenten och de resulterande beräkningarna, är att 

rörsystemets konstruktion påverkar risken (sannolikhet ∙ konsekvens) för vätskeslag. 

a) Rörstödens utformning har ingen större betydelse om inbördes avståndsintervallen 

mellan stöden anpassas efter utformning och klämningsförmåga. 

b) Rörstödens placering har en större betydelse än vad utformningen av stöden har 

samt den största inverkan på hur röret står emot vätskeslag. 

c) Rörkrökarnas krökningsradie dikterar vätkeslagets skadeverkan på kringliggande 

delar av rörsystemet negativt. 
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Figur 5: fotot visar ramen som rörstöden vilka säkrade rörsystemen fästes på. 



 

 

 

 

ii 

 

Figur 6: fotot visar konstruering av testriggen. 
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figur: 7,8 & 9: Fotona visar komponenterna som används i de olika systemen för att genomföra experimentet 

utöver rören, 90° kröken med en radie av 1,0mm samt slangen som levererade vattnet. 


