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På området Vråen i Värnamo grävdes sommaren 2002
den första EPS PEX-kulverten ned.
Efter nästan sju år undersöktes hur cellplasten hade ändrats av yttre påverkan och om cellplastens isolerförmåga
hade ändrats med tiden.
Sträckan som valdes ut var grundvattnet med stor sannolikhet relativt grunt.
För att erhålla aktuell fukthalt transporterades proverna
inplastade omgående till SP i Göteborg. Här kontrollerades
omedelbart fukthalten i cellplasten. Senare utfördes även
ett värmekonduktivitetsprov på dåvarande Cellplast Direkts
AB:s laboratorium i Laholm.
Resultaten från SP visades vara goda då fukthalten låg
nära noll. Det innebär att isolerförmågan (lambdavärdet) i
teorin har förbättrats med tiden, vilket också bekräftades
av testerna i laboratoriet på fabriken i Laholm.

Frilagd kulvert

Slutsatsen är att EPS PEX-kulverten bevarar sina
värden över åren och den goda isolerförmågan består.

På följande sida finns sammanfattning av fuktanalys
utförda av SP i Göteborg och Cellplast Direkt i Halmstad.
Frilagda rör

M

EPS

Densitet
Tryckhållfasthet korttidslast
Tryckhållfasthet långtidslast
Värmekonduktivitet
Max temperatur

S200

30 kg/m3
20 ton/m2
6 ton/m2
0,034 W/mK
80°C
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6 stycken prover av isolering testades.
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I samråd markerades var provbitarna skulle plockas ut.

A

8,8 (0,88%)

30,6

Provmetod enligt följande:

B

1,6 (0,16%)

28,7

C

0,3 (0,03%)

30,1

D

0,2 (0,02%)

27,6

E

1,6 (0,16%)

32,0

F*

5,6 (0,56%)

30,0

Direkt efter att respektive isoleringsdel tagits ur sin plastpåse märktes och kapades de markerade prover ut.
Samtliga prover kapades till kuber med sidan ca 50 mm.
Direkt efter att proverna kapats ut vägdes de. Efter att
proverna vägts uppmättes längd, bredd och höjd på
samtliga prover. Därefter placerades de i värmeskåp för
att torkas till 70°C. Efter att proverna torkats ut vägdes de
igen vartefter fukthalten i respektive prov beräknades.
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Tabell: SP analys

Tabellen visar fukthalt samt densitet i de analyserade
proverna.

* F: Lös bit i kringfyllning cirka 10 cm från kulvertens nedre del
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AB, 2008-12-19

Omfattning av test: Bestämmande av värmekonduktivitet
Provuttag gjorts från kulvert där EPS-isolering nedmonterats i kontrollsyfte.
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EPS 200 27,8 kg/m3

0,0334 W/(mK)

D
0,034 W/(mK)

Provningsförfarande i enlighet med produktstandard
EN13163:2001. Provutrustning FOX314, senast kalibrerad
2008-04-29, referensskiva 07080573.
Bedömning av uppnått resultat efter provuttag visar på
uppfyllda krav gällande värmekonduktivitet.
Tabellen visar värmekonduktivitet i de analyserade
proverna.
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Fabrikstestintyg, 2008-12-19

Tabell: Cellplast Direkt analys
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