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Förord

Det här projektet är ett resultat av det fleråriga samarbetet mellan  
4S Ledningsnät och Swerea KIMAB rörande polymera material i de svenska 
ledningsnäten. Under dessa år har samarbetet fokuserat på haveriutred-
ningar, forskning, och utbildning. Tidigt identifierades att de standardise-
rade provmetoder som används vid utvärdering av elektrosvetsmuffar hade 
sina brister. Det här projektet initierades med önskan och målet om en 
bättre provmetod där detaljerad data om en svets egenskaper mäts och där 
subjektiva bedömningar inte förekommer.

Projektgruppen bestod av:
• Fredrik Johansson, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad,  

Ledningsnät material
• Rikard Kärrbrant, Swerea KIMAB AB,  

Polymera material i korrosiva miljöer
• Marie Allvar, Swerea KIMAB AB, Fogningsteknik
• Daniel Ejdeholm, Swerea KIMAB AB,  

Polymera material i korrosiva miljöer

Projektet genomfördes med bidrag från Svenskt Vatten Utveckling (SVU). 
Resultaten från projektet presenterades vid 4S-konferensen i Stockholm den 
10-11 november 2016.

Projektgruppen vill även tacka Tomas Eneroth, Taina Vuoristo, Mats 
Larsson, och Anders Björkblad vid Swerea KIMAB för engagerat deltagande 
under projektets olika faser.

Stockholm den 25/10 2016

Fredrik Johansson, Rikard Kärrbrant, Marie Allvar och Daniel Ejdeholm
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Sammanfattning

Det svenska VA-ledningsnätet är stort och värdefullt. Att nyinstallera hela 
nätet skulle kosta 500 miljarder kronor. Uppskattningar visar att under-
hållsbehovet är mycket större än investeringarna och att kostnader därför 
skjuts på framtiden. För att kunna hantera framtida underhållskostnader 
har nätverket 4S Ledningsnät uppskattat att nya ledningar måste ha en livs-
längd på 150 år. Därför ställs det höga krav på de ledningar som byggs i dag; 
de ska både vara billiga att lägga och ha låg underhållskostnad. 

Plasten polyeten (PE) är det mest lovande rörmaterialet, och därför det 
vanligaste vid nyinstallation. Med PE får man en flexibel, lätt, korrosionsbe-
ständig och kostnadseffektiv lösning med potential att fungera i över 150 år. 
Men det har uppstått några läckage i fogarna mellan stora rör efter bara ett 
par år i drift. Problemen har främst uppstått där man har fogat PE-rör med 
elektromuffsvetsar. De standardiserade provningsmetoder som används för 
den här typen av fogar har i många fall gett missvisande svar. Därför har 
Swerea KIMAB tillsammans med 4S Ledningsnät utvecklat en ny prov-
ningsmetod. En enkel och objektiv bedömning av svetsen skulle underlätta 
för beställare och testutförare eftersom oklara bedömningar då inte längre 
skulle vara ett problem.

En av åtgärderna för att öka kvaliteten på svetsade PE-ledningar är att 
mängden procedurprov har ökat. Ett procedurprov utförs innan installatio-
nen påbörjas, och ett godkänt resultat visar att produkt, svetsare, utrustning 
och procedur fungerar och att högkvalitativa svetsar produceras. Men den 
ökade mängden provningar har i sin tur medfört att man börjat titta när-
mare på provningsmetoderna.

De standardiserade provningsmetoder som används för elektromuffsvet-
sar bygger alla på att svetsen dras isär och att svetsens brottyta bedöms visu-
ellt. En svets är godkänd om brottytan är tänjbar (duktil) och underkänd 
om den är spröd. Den mest påtagliga nackdelen med alla vanliga provnings-
metoder är att bedömningen är subjektiv, och att gränsen mellan duktil och 
spröd svets är oklar. En annan nackdel är att brottet ofta går på fel ställe och 
att svetsen därför inte kan bedömas. 

Den nya metoden, Full Length Tensile Test (FLTT), innebär att provkrop-
par tas från elektrosvetsmuffen och dras isär i en apparat som är designad 
för att minska risken för att brottet går på fel ställe. Hela provet dras vinkel-
rätt mot svetsen; det medför att brottenergin för provkroppen enkelt kan 
beräknas. Brottenergin har i försöken visat sig ha ett tydligt samband med 
duktiliteten hos svetsen. Med ett värde som kriterium för vad som är god-
känt skulle bedömningen förenklas avsevärt, och den skulle inte längre vara 
subjektiv. Exakt vilka gränser som ska gälla för en godkänd svets är inte 
fastställt – mer provning krävs.
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Summary

Swerea KIMAB has together with 4S Ledningsnät developed a concept for 
testing of electrofusion welds that offers an easy and objective evaluation of 
the quality. 

The Swedish distribution network is large and valuable. Replacing it 
would cost 500 billion SEK. Estimates indicate that the needed mainte-
nance exceeds the current investment levels and thus the costs are being 
postponed for the future. The municipalities estimate that a service lifetime 
of 150 years for new pipes is necessary to handle the future costs.

Because of this situation the demands on new pipelines are high. They 
should be both cheap to install and also cost little to maintain. Polyethylene 
(PE) is the most promising, and thus the leading material for new installa-
tions. PE offers a flexible, light weight, corrosion resistant and cost efficient 
solution with the potential to last more than 150 years. 

However, a large number of leaks in the joints between large pipes have 
occurred after only a few years. The problems have mostly happened in 
cases were the pipes have been joined by electrofusion.

One of the actions taken to improve the quality is that the amount of 
procedure tests on welded PE-pipes has increased. A procedure test is per-
formed before the installation starts and a passed test indicates that products, 
welders, equipment, and procedure works and quality welds are produced. 
Following the increase in numbers of tests, the test methods are being inves-
tigated, as it is not uncommon that they produce misleading results. 

For electrofusion welds the standardized testing methods used today are 
all based on peeling apart the fitting from the pipe and visually inspecting 
the fracture surface. A weld is approved if the surface is ductile, and not 
approved if it is brittle. The most notable disadvantage with this evaluation 
technique is that the assessment is subjective and the distinction between 
ductile and brittle is unclear. Another drawback is for example that the 
fracture often deviates from the weld line and the weld can thus not be 
evaluated.

The procedure for the new Full Length Tensile Test (FLTT) is to take sam-
ples from the welded joint and pull them apart using a fixture designed to 
reduce the risk of deviating fractures. The sample is pulled apart perpendic-
ular to the weld and the resulting force-elongation curves can then be used 
to calculate the fracture energy of the weld. In the initial study the fracture 
energy correlated very well to the ductility of the weld – ductile welds have 
a high energy uptake and brittle welds have a low energy uptake. With a 
quantified parameter as a criterion for approval the assessment is signifi-
cantly simplified and no longer subjective and dependent on who conducts 
the test. The exact limits that determines if a weld is approved or not has not 
yet been determined – more testing is needed.

A simple and objective assessment of the weld simplifies for both the pur-
chaser and the testing body as unclear assessments are no longer a problem. 
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1 Bakgrund

Det svenska ledningsnätet är stort och värdefullt. Att nyinstallera hela nätet 
skulle kosta 500 miljarder, eller drygt 50 000 kr per person. Uppskattningar 
visar att underhållsbehovet markant överskrider investeringarna och att 
kostnader därmed skjuts på framtiden. För att kunna hantera de framtida 
underhållskostnaderna har kommunerna uppskattat att en livslängd på 150 
år för nya ledningar är nödvändig. 

Därmed ställs det höga krav på de ledningar som byggs idag; de ska både 
vara billiga att lägga samt ha låg underhållskostnad. Polyeten (PE) är det 
mest lovande, och därför det ledande materialet vid nyinstallation. PE står 
som ett rörmaterial för en flexibel, lätt, korrosionsbeständig och kostnadsef-
fektiv lösning med potentialen att fungera i över 150 år. 

4S Ledningsnät har under ett antal år lyft frågan om kvalitet i rörnäten. 
Stort fokus har legat på PE i och med de stora mängderna som används och 
då problem med framförallt dåliga svetsar dykt upp efter kort tid, ibland bara 
efter något år. Den svetsteknik som står för de flesta haverier är elektromuffs-
vetsning och problem har framförallt visat sig på större dimensioner. I denna 
fogningsmetod förs två rörändar in i en speciell polyeten-koppling, vanligen 
kallad muff, som har spirallindade koppartrådar ingjutna i innerväggen. När 
en elektisk ström sedan leds genom koppartrådarna värms plasten i både 
muffen och röret upp, och får dem att smälta samman, se Figur 1-1.

Figur 1-1  En schematisk bild över en elektrosvetsmuff och två rörändar i 
genomskärning.

Elektrosvetsmuffar används i stor utsträckning bland annat då de anses 
enkla att använda, utrustningen är billig, och då de kan installeras i trånga 
utrymmen. 

I och med att PE har goda möjligheter att vara det långsiktiga rörmate-
rial som de svenska ledningsnätsägarna behöver krävs det att fokus läggs på 
att förbättra sammanfogningen. Mycket arbete har de senaste åren lagts på 
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att genom kvalitetssäkring undvika haverier i förtid, bland annat genom 
utbildning och haveriundersökningar. Procedurprov av svetsar utfört av ett 
oberoende provningsinstitut har blivit allt vanligare och är ett bra första 
steg i kvalitetssäkringsarbetet. Ett procedurprov innebär att man skickar en 
testsvets på förstörande provning. Provet utförs lämpligen innan ledningen 
läggs och ett godkänt resultat visar att procedur, parametrar, svetslag, mate-
rial, maskiner etc. fungerar, d.v.s. ledningen har goda förutsättningar för att 
hålla hög kvalitet. 

Det finns ett antal vedertagna standardiserade provningsmetoder som 
kan användas vid procedurprovning. 4S Ledningsnät har valt att prova 
enligt SS-EN 12814-4 Provning av svetsförband i konstruktioner utförda 
av formvaror av termoplast, avsnitt 7 [1]. Denna standard har i en tidigare 
jämförande studie [2] finansierad av 4S Ledningsnät och utförd av Swerea 
KIMAB påvisat störst potential av de tillgängliga metoderna. 

Även SS-EN 12814-4 har en del problem som provningsmetod. Ett av 
problemen med metoden, liksom med de övriga metoderna, är att god-
kännandet ligger i en subjektiv bedömning. De standarder som specificerar 
acceptanskriterium anger ”sprött” eller ”duktilt” brottbeteende som bedöm-
ningsgrund, utan att specificera på vilken nivå materialet ska vara sprött 
eller duktilt. Det saknas med andra ord en definition kring övergången mel-
lan sprött och duktilt. Denna bedömning görs genom att studera brotty-
torna visuellt och uppskatta andelen sprött respektive duktilt brottbeteende. 
Bedömningens resultat beror bland annat på om mikroskop används, och 
i så fall med vilken förstoringsgrad, och varierar givetvis till viss del mellan 
olika operatörer. Repeterbarheten vid denna bedömning kan därmed bli 
ifrågasatt vid eventuellt garantiåtagande av entreprenör.

När det gäller procedurprovning är en tydligt mätbar egenskap för att 
godkänna/underkänna elektromuffsvetsar önskvärt. Då samtliga standardi-
serade metoder i dagsläget endast utvärderar om en svets är duktil (bra) eller 
ej, utan att ta hänsyn till hur duktil (hur bra) den är kan vi inte jämföra två 
godkända svetsar. Möjligheten att jämföra alla godkända svetsar med varan-
dra är därmed begränsad. 

Ett försök till en mätbar egenskap ges i SS-EN 12814 där en metod för 
beräkning av svetsens brottseghetsvärde finns, dock utan ett acceptanskri-
terium. 

En ny provmetod behövs för att förenkla procedurprovning och för att 
provning, utvärdering, och jämförelser av likvärdiga produkter ska bli möj-
liga. Med andra ord efterfrågas ett sätt att utvärdera elektrosvetsmuffar från 
olika tillverkare och på så sätt möjliggöra att ledningsnätägarna kan styra 
sina upphandlingar mot produkter med bevisat högre kvalitet och möjlig-
het att klara av de krav som ställs på ledningen. Med dagens metoder fås 
resultatet godkänd/ej godkänd, utan hänsyn till bättre eller sämre elektros-
vetsmuffar inom intervallen.
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2 Syfte och omfattning

Syftet med detta projekt var att ta fram en bättre definierad provningsmetod 
för förstörande provning av elektromuffsvetsar där subjektiva bedömningar 
inte förekommer. Förutom att förenkla och förbättra procedurprovning var 
målet även att metoden i framtiden kan användas för att utvärdera produk-
ter på marknaden och på så vis kunna välja de produkter som möter kraven. 

Ett förbättrat procedurprov skulle innebära att jämförelser mellan pro-
dukter blir möjliga och att det blir enklare att utvärdera nya produkter som 
kommer ut på marknaden. Detta är svårt idag då resultatet som erhålls 
endast är godkänt eller ej godkänt. Med dagens metoder krävs även viss 
erfarenhet hos den som gör bedömningen då den är subjektiv. Ett nytt och 
förbättrat procedurprov ska inte kunna ifrågasättas på grund av tolkning av 
sprött eller segt brott.

Projektets mål var att:
• Utveckla ett förslag till förbättrad provningsmetod med objektivt bedöm-

ningskriterium i jämförelse med existerande provningsstandarder.
• Utföra en inledande studie där metodens användbarhet och giltighet 

undersöks med avseende på dimensionsspann och reproducerbarhet. 

Projektet avgränsades till att innefatta ett förslag på förbättrad provnings-
metod, framtagande av procedur och experimentell utrustning (fixtur), och 
inledande tester av denna metod för i huvudsak en rördimension. 
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3 Teori plast- och elektrosvetsning

Plaster består av polymerer, långa kedjeliknande molekyler, och varierande 
mängd tillsatser. Vid plastsvetsning värms plasten så att materialet smälts, de 
långa kedjorna blir då rörliga. Om två ytor smälts under tillräckligt lång tid 
och under tillräckligt högt tryck mot varandra kommer de rörliga kedjorna 
att blandas (diffundera) över gränssnittet och en svets erhålls. En bra svets 
beter sig i stort sett som grundmaterialet och i fallet polyeten är den väldigt 
seg (duktil) då kedjorna kan trasslas ur och/eller sträckas ut innan brott sker.

Om något minskar polymerernas förmåga att diffundera över gränssnit-
tet kommer svetsen inte uppnå sin fulla potential. Vanligen orsakas detta 
av otillräcklig värme, tryck, eller tid, men även föroreningar kan hindra 
svetsprocessen. Om inga polymerer hamnar på båda sidorna av gränssnit-
tet finns det inga kedjor där som kan trasslas ur och/eller sträckas ut innan 
brott sker. När tillräcklig belastning läggs på går då svetsen av sprött utan 
att något material dragits ut ”trådigt”, se Figur 4-13 för exempel på hur det 
här ser ut. Figur 3-1 och Figur 3-2 visar schematiskt hur processen går till. 
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Figur 3-1  En schematisk illustration av hur en generell  
korrekt plastsvetsprocess går till. 
1 – De två plastkomponenterna som ska svetsas prepareras 
så att ytorna är plana och rena. 
2 – Ytorna värms upp, rörligheten hos polymererna ökar 
och kristallerna smälter. 
3 – Ytorna trycks ihop och de varma och rörliga poly-
mererna blandas över gränsytan mellan komponenterna. 
Processen påverkas av tid, temperatur och tryck. 
4 – Efter nedkylning återbildas kristallerna i gränsytan och 
komponenterna har svetsats samman.

Figur 3-2  Ett exempel på en felaktig plastsvetsprocess.
1 – De två plastkomponenterna som ska svetsas prepareras 
så att ytorna är plana och rena. 
2 – Ytorna värms upp otillräckligt, rörligheten hos poly-
mererna ökar och kristallerna smälter. 
3 – Ytorna trycks ihop men de varma och rörliga polyme-
rerna klarar inte av att fullständigt blandas över gränsytan 
mellan komponenterna. 
4 – Efter nedkylning återbildas kristallerna men främst på 
varsin sida av gränsytan och komponenterna sitter nu ihop 
men svetsen kan inte töjas då inga polymerer finns på 
”båda” sidorna av gränsytan.
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4 Provningsstandarder  
för elektromuffsvetsar

De vanligaste metoderna för att testa elektromuffsvetsar är bandbocknings-
provning, klämningsprov, och fläkprov (single peel och double peel ). Benäm-
ningarna för dessa metoder är ofta inkonsekventa då engelska namn blandas 
med svenska. Vi har valt att använda de namn som oftast förekommer i 
svenska VA-kretsar.

4.1 Bandbockningsprovning – SS-ISO 21751
Vid bandbockningsprovning enligt SS-ISO 21751 Plaströrssystem – Kohe-
sionsprovning av installationer för elsvetsning – Bandbockningsprovning (eng. 
Strip bend test), sågas remsor från svetsen med bredd beroende på rörets 
diameter enligt Figur 4-1. 

Figur 4-1  Provkropp bandbockningsprovning

Därefter spänns nedre delen av provet fast i skruvstäd och övre delen böjs 
fram och tillbaka med lämplig tång eller polygrip till brott, Figur 4-2. 

 

S = (2,5 ±0,5) mm för D upp till 75 mm

S = (4 ± (+2:–1)) mm för D över 75 mm

Figur 4-2 
Bandbockningsprovning
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Fördelar med metoden är att den kan tillämpas på både muff och sadel, 
provberedningen är enkel och risken för infästningsbrott är minimal. Bety-
dande nackdelar är den okontrollerade kraften, hastigheten och riktningen 
vid bockning. Detta innebär att provmetoden är icke-reproducerbar, starkt 
operatörsberoende, och saknar data i form av exempelvis kraft till brott eller 
dylikt. Erfarenhet har även visat att metoden ofta indikerar duktila, bra, 
svetsar som sedan i en mer krävande provning visar sprött beteende. Meto-
dens nackdelar överväger tydligt dess enkelhet, vilket är den enda fördelen.

4-2 Klämningsprov – ISO 13955
Klämningsprov enligt ISO 13955 Plastics pipes and fittings – Crushing deco-
hesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies används för elektro-
svetsar upp till diameter 225 mm. Svetsen delas i axiell riktning, i två lika 
delar för mindre diametrar (16 mm ≤ dn < 90 mm) och i fyra lika delar för 
större diametrar (90 mm ≤ dn ≤ 225 mm), Figur 4-3.

Figur 4-3 Provkroppsgeometri för klämningsprov.

Den utskjutande röränden pressas ihop med en hastighet om 100 mm/min 
± 10 % bredvid elektrosvetsmuffen tills rörväggarnas insidor möts, Figur 
4-4. Utvärdering sker genom att mäta andelen sprött brott i svetsen.

Figur 4-4 Klämningsprov. 

Fördelen med metoden är att provberedning och procedur är mycket enkla. 
Begränsningen i dimensionsintervall gör att denna metod inte används i 
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samma utsträckning som övriga metoder. Den mest påtagliga nackdelen är 
att bedömningen, liksom i de andra metoderna, är subjektiv. 

4.3 Fläkprov Single peel – ISO 13954 
Fläkprov ”Single peel” enligt ISO 13954 Plastics pipes and fittings – Peel 
decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside 
diameter greater than or equal to 90 mm, kan användas för rör med ytterdia-
meter 90 mm eller större. Provkroppens utseende visas i Figur 4-5. Bredden 
är 25 mm (+5/–0) eller den nominella tjockleken av röret med toleranserna 
(+5/–0) mm. Provkroppsgeometrin kräver dessutom att man har minst 125 
mm kvar från röret utanför elektrosvetsmuffen. Provkroppar tas där minsta 
respektive största spalt mellan rör och elektrosvetsmuff uppmäts. Provupp-
ställningen visas i Figur 4-6.

Figur 4-5 Provkropp single peel.

Fördelar med denna metod är att bearbetningen av provkroppen är enkel 
och det finns ingen övre begränsning på dimension. Nackdelar är att geo-
metrin inte är helt bestämd och inte heller draghastigheten (den får variera 
mellan 20 mm/min och 50 mm/min). Detta kan resultera i olika egenska-
per hos provkroppen då plast är ett viskoelastiskt material vars egenskaper 
är starkt beroende av deformationshastighet. 

Ett till problem med Single peel är att svetsen utsätts för olika typer av 
belastning under provningen. Figur 4-7 visar de tre typer av belastningar 
som kan resultera i spricktillväxt, varav samtliga kan förekomma under 
provning med Single peel. I början av provning med Single peel är belast-
ningen nästan rent skjuvande i sprickplanet (svetsplanet) (modus II), och 
övergår sedan gradvis till fläk (modus I) som är det man eftersträvar med 
metoden. Eftersom provkroppen är lång och lätt att deformera finns stor 
risk för rotation av provkroppen vilket innebär risk för att belastningen 
övergår till skjuvning tvärs sprickans förlängning (modus III) eller bland-
ningar av belastningstyper i senare skedet av provningen. En sådan roterad 
provkropp med blandad form av belastning visas i Figur 4-8 

Figur 4-6
Single peel
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Figur 4-7 Vänster: fläk, mitten: skjuvning i sprickans riktning,  
höger: skjuvning tvärs sprickans riktning.

Figur 4-8 Roterad provkropp under Single peel som  
upplever flera typer av belastning samtidigt.

Det är vanligt att brottet går genom det tunnaste godset, muff eller rör, 
istället för genom svetsen, Figur 4-9. I dessa fall kan inga slutsatser dras om 
svetsens egenskaper i den resterande delen. 

Figur 4-9 Brott genom rörväggen istället för svetsen.  
Den här brottypen lämnar en stor del av  
svetsen utan utvärdering.

Utvärderas inte när brottet går i infästningshålen 
eller genom rör- eller muffvägg.
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4.4 Fläkprov Double peel – SS-EN 12814-4
Den metod som i tidigare studier visats vara den mest relevanta är urriv-
ningsprovning ”Double peel” enligt SS-EN 12814 Provning av svetsförband 
i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast. Del 4: Urrivningsprov-
ning som presenteras i det följande. Detta är den metod som i dagsläget 
efterfrågas av bland annat 4S Ledningsnät vid procedurprov och även den 
metod som vanligen används av Swerea KIMAB vid exempelvis haveriut-
redningar. Double peel har använts som jämförelse för den nya metoden, 
FLTT. 

Fyra provkroppar kapas med bandsåg ur svetsen enligt Figur 4-10. 

Figur 4-10 Provkropparnas placering och form

Från varje sektion (A–D) bearbetas två provkroppar till hälften av muffens 
längd (för att testa båda rörändar, sida 1 och 2) med bandsåg till standar-
diserad bredd b. För rör med nominell ytterdiameter d >180 mm är b = 30 
mm. För rör med nominell ytterdiameter d ≤180 mm är b = 20 mm. I varje 
provkropp fräses ett anvisningsspår på båda sidor om provkroppen med en 
bredd av 5 mm med svetsen och svetstrådarna centrerade i spåret, se Figur 
4-11. Spårdjupet är enligt standard 1/4 av provkroppsbredden. Hålen för 
montering i dragprovmaskinen är enligt standard > 5 mm och placerade så 
nära varandra som möjligt.

1

2

Figur 4-11 Provkroppsgeometri och belastning för double peel
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Provning utförs med en draghastighet om 25 ± 2,5 mm/min tills brott och 
fullständig separation av rör och elektrosvetsmuff inträffar. Enligt standard 
mäts maximal kraft F

w
 (N), provkroppens bredd b (m) och halva höjd 

H (m) samt avståndet c
i
 (m) mellan infästningshålen och svetsens kant. 

Svetsens brottseghet K beräknas enligt Ekvation 1. Värt att notera är att i 
standarden är ekvationen skriven i fel enheter (mm används istället för m 
i ingående parametrar vilket ger annat resultat). Vidare resonemang angå-
ende K-värdet finns i avsnitt 8.5.

K =
 F

w
 · c

i
   

(3,46 + 2,38 ·
 H 

)
  

(Ekv 1)
 b · H3/2 c

i

Ett återkommande problem vid fläkprovning är att brottet avviker från 
gränssnittet mellan muff och rör (svetsytan). Det är mindre vanligt vid dou-
ble peel än vid single peel då det frästa spåret styr brottet till svetsen, men 
det kan vara svårt att undvika helt då mindre dimensioner innebär liten 
väggtjocklek och infästningen sker i hål genom rörväggen. Stavarna som 
fäster proven i dragprovmaskinen placeras i infästningshålen på provet och 
skär ibland genom rörväggen på grund av det höga hålkanttryck som upp-
står då alltför små infästningshål/stavar krävs. Olika tjocka rör/muffar får 
olika snabb sprickpropagering p.g.a. att materialet deformeras olika mycket 
och avståndet från infästningen till sprickan därmed förändras. 

4.5 Bedömningskriterier
I alla tre metoder beskrivna ovan används andelen sprödbrott som kriterium 
för godkännande, Figur 4-12. Totala längden av spröd brottyta mäts och 
divideras med totala svetslängden.

Figur 4-12 Andel sprödbrott = 100 % · (Lspröd,1 + Lspröd,2) / Lsvets

Provningsstandarden SS-EN 12814-4 anger inga kriterier för vad som är 
ett acceptabelt värde för brottseghet K eller vad som är en acceptabel andel 
sprödbrott. SS-EN 12201-5 anger att andelen sprödbrott ska vara mindre 
än 33 % av den provade svetsytan. 

Andra riktlinjer från tyska DVS 2203 anger att en elektromuffsvets ej får 
uppvisa större andel sprödbrott än 25 % av den provade svetsytan, oavsett 
provmetod.

Oklarheten kring bedömningskriterierna har orsakat problem vid exem-
pelvis double peel testning då det krävs att beställare har ett eget kriterium 
för godkännande. Praktiskt har detta lösts genom att hänvisa till de andra 

Lspröd,1 Lspröd,2

Lsvets
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provningsstandarderna som använder 33 %, alternativt till DVS-kravet på 
25 %.

4.6 Kritik mot bedömningskriterierna
Ett av de mest betydande problemen är att duktilitet och sprödhet inte är 
absoluta egenskaper utan relativa, och att bedömningen eftersom den är 
visuell är subjektiv d.v.s. beroende av utföraren. Nedan visas exempel på 
vanligt förekommande brottytor, från helt duktila till helt spröda brottytor, 
och brottytor med båda dessa egenskaper. 

4.6.1 Duktila brottytor
En duktil brottyta har ”trådig” utdragen karaktär, Figur 4-13 – Figur 4-14. 

Figur 4-13 100 % duktilt brott.

Figur 4-14 Till största del duktil brottyta.

4.6.2 Spröda brottytor
En spröd brottyta är mer eller mindre slät. Ett tydligt exempel på detta visas 
i Figur 4-15. Även Figur 4-16 och Figur 4-17 är exempel på spröda brott. 
Helt spröda brott är relativt ovanligt men ses ibland då svetsproceduren inte 
utförts korrekt.

Figur 4-15 100 % spröd brottyta.

Figur 4-16 100 % spröd brottyta.
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Figur 4-17 Till största del spröd brottyta.

4.6.3 Blandade brottytor
Ofta, i de fall svetsen inte svetsats korrekt, uppvisar brottytan en blandning 
av brottbeteenden. Olika typer av blandbrott och duktilitet på mikronivå 
visas i Figur 4-18 – Figur 4-25. Olika nivåer av duktilitet tas inte hänsyn till 
i befintliga standarder och bedömningen av var gränsen mellan nivåerna går 
är oundvikligen subjektiv. Belastning och töjningshastighet varierar också 
mellan, men även inom, vissa standarder och detta misstänks påverka hur 
duktil en visuellt inspekterad yta bedöms vara. Ofta innehåller svetsen även 
porer som försvårar en visuell bedömning ytterligare. 

Figur 4-18 Duktilt brott, ytorna mellan trådarna är utdragen och trådig men 
inte lika tydligt som i Figur 4-13.

Figur 4-19 Duktil svets förutom den släta ytan som är insidan av en stor por. 

Por

Figur 4-20 Blandat brottbeteende – delvis spröd, delvis duktil på olika 
nivåer. Svetsen innehåller även porer. 
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Figur 4-21 Till stor del spröd brottyta. Delvis duktil på makro- och mikro-
nivå. Svetsen innehåller även en por. Markerat område visas i 
Figur 4-22.

Figur 4-22 Inzoomning av brottyta i Figur 4-21 som uppvisar duktilt,  
”mikroduktilt” och sprött beteende. 

Spröda zoner

”Mikroduktilt”

Duktilt 
beteende

Figur 4-23 Hög förstoring av spröd yta. 

Figur 4-24 Blandat brottbeteende. Svetsen innehåller även porer. 
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Figur 4-25 Blandbrott där båda brottyperna är duktila men på olika nivå. 
Område B har ett mer fördelaktigt brottbeteende än område A, 
detta tas ej hänsyn till i gällande standard och bedömningen är 
inte självklar. 

4.7	 Sammanfattning	befintliga	standarder
De provningsstandarder för elektrosvetsar som används idag brister i flera 
delar. Dessa brister sammanfattas nedan:
• Varierande specifikationer av provkroppar och procedur (t.ex. obestämd 

geometri och draghastighet).
• Provkroppsdesign (oönskade skjuvkrafter och böjande moment introdu-

ceras, infästningsbrott, brottet avviker från svetsytan). 
• Bedömningskriterierna ställer stora krav på utföraren som gör en sub-

jektiv bedömning (tidigare erfarenhet och kunskap om materialet spelar 
oundvikligen en roll).

• Svetsar utvärderas endast som godkända/ej godkända utan möjlighet till 
att rangordna inom respektive kategori. Hur bra eller hur dålig en svets 
är mäts inte.

• Det finns en risk att befintliga standarder inte ger samma resultat sinse-
mellan, exempelvis kan en elektrosvetsmuff som godkänns i single peel 
underkännas i double peel. [4] 

• Undersökningar visar att elektromuffsvetsar med allvarliga svetsfel blir 
godkända med flertalet av dagens standardiserade provmetoder. [5]

A B
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5 Utveckling av ny  
provningsmetoden Full  
Length Tensile Test (FLTT)

5.1	 Kravspecifikation
Det grundläggande kravet på en ny provningsmetod är att en objektiv 
bedömning av svetsens kvalitet ska vara möjlig. En svets av en viss kvalitet 
ska alltså konsekvent godkännas eller underkännas, oavsett utförare. Vidare 
så ska den mängd information som provningen ger inte vara mindre än vad 
de befintliga provmetoderna ger. Att använda enkelt kvantifierbara egenska-
per såsom draghållfasthet och/eller energi till brott som acceptanskriterium 
är önskvärt då bedömningen blir objektiv samt att man kan relatera dessa 
värden till grundmaterialets egenskaper. Ett ytterligare krav var att inte för-
svåra provberedningen jämfört med dagens metoder. 

Ett problem med alla enkla provmetoder är att en elektromuffsvets i 
ett verkligt scenario inte upplever enbart den typ av belastning som urriv-
ningsprovningen (fläkprovningen) enligt SS-EN 12814-4, eller någon av de 
andra metoderna, provar. De verkliga lasterna är mer komplexa och beror på 
bland annat inre tryck, temperaturväxlingar, och yttre laster såsom jordlast, 
last från trafik, och punktlaster i form av stenar etc.[6] En ny och förbättrad 
provningsmetod baserad på dragprov och brottenergi kommer heller inte 
prova ett verkligt lastfall, men man kan i detta fall relatera till grundma-
terialets förändrade egenskaper efter svetsning. Hållfastheten vid fläkprov-
ning så som double peel och single peel beror till större del på infästningen, 
rörets väggtjocklek etc. Belastningen varierar med provkroppens geometri 
och kvalitet på svetsen då hävarmen fram till sprickspetsen varierar i längd 
och riktning (t.ex. p.g.a. att rörväggen deformeras). 

Det önskade giltighetsintervallet för provmetoden bestämdes till 110-
630 mm baserat på de vanligaste förekommande dimensionerna i svenska 
ledningsnät.

Den nya provningsmetoden fokuserar på brottenergi då tidigare analyser 
visat att t.ex. maximal last innan brott är irrelevant som kriterium, se avsnitt 
8.2.2. 

Ett annat önskemål var att eliminera de flesta problem som uppstår vid 
fläkning (så som infästningsbrott, oönskade lastfall) genom att fixera och 
hindra provstaven från att böjas. Med detta som kravbild designades en 
provuppställning där hela svetszonen dras likt ett standard dragprov (se ex. 
ISO 527) till brott. Fokus låg sedan på att designa en fixtur och en prov-
kroppsgeometri till detta. 
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5.2 Konstruktion
5.2.1 Provkroppsgeometri
Provkroppsgeometrin är i princip densamma som för fläkprovning enligt 
SS-EN 12814-4 men med djupare och bredare frässpår, Figur 5-1. 

Figur 5-1 Provkroppsgeometri för dragprovning med FLTT

5.2.2 Tidiga koncept, provfixtur
Ett flertal olika designlösningar på provfixturen diskuterades under projek-
tets gång. En tidig prototyp som tillverkades i en 3D-skrivare kan ses i Figur 
5-2. Det här konceptet föll bort då farhågor om att svetsen skulle belastas 
ojämnt och punktvis längs det frästa spåret var höga. 

Figur 5-2 
Tidig prototyp av fixtur  
(visar endast undre halvan). 

23



5.2.3 Slutlig design, provfixtur
Den slutliga designen för fixturen består av fyra L-formade profiler som 
skruvas ihop med distanshylsor mellan och placeras i en dragprovmaskin. 
Figur 5-3, vänster, visar designen då de fyra L-profilerna sätts samman med 
distanshylsor mellan. Provkroppen skjuts in i mitten av fixturen så att de 
korta delarna av L-profilen hamnar i provkroppens frästa spår. Måttsatt rit-
ning på L-profilen visas till höger i Figur 5-3. 

Figur 5-3 V: design komplett fixtur, H: måttsatt ritning L-profil

Figur 5-4 visar detaljritning på L-profilen. 

Figur 5-4 Detaljritning L-profil

Figur 5-5 visar en sidovy på L-profilen. De fyrkantiga hålen är för distans-
hylsorna och det runda för infästningen i dragprovningsmaskinen. Med en 
infästningspunkt som fixturen kan rotera kring förenklas linjeringen av fix-
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turen. Denna typ av infästning valdes till all provning som utfördes inom 
detta projekt. 

Figur 5-5 Sidovy L-profil

5.3 Utförande
Provkroppen placeras i fixturen med fixturens flänsar i provkroppens frästa 
spår. Mitten på svetslängden centreras i fixturen så att belastningen blir 
vinkelrät mot svetsytan. Provet dras med en hastighet om 25 mm/min till 
brott. Kraft som funktion av provets förlängning samlas in och brottenergi 
beräknas därefter. 

Den nya metoden fick namnet FLTT eller Full Length Tensile Test då 
man testar hela svetslängden i drag. 
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6 Inledande verifiering  
av proceduren

6.1 Svetsning av svetsar med  
kända diskontinuiteter

För att verifiera provningsmetoden producerades 16 provserier (8 svetsar) 
från 355 mm elektrosvetsmuffar, där kända fel introducerades i vissa av seri-
erna, Tabell 6-1. Svetsningen utfördes i laboratoriemiljö, Figur 6-1. 

En mindre 110 mm elektrosvetsmuff och en ~32 mm tjock stumsvetsad 
PE-platta användes också för att utvärdera FLTT-metoden. Svetsdata visas i 
Bilaga A. Svetsdokumentation.

Tabell 6-1  Förteckning över svetsar

Svets# Mufftyp Sida Utförande/”fel”
Svets 1 355 Muff A vänster Korrekt

höger Ej skrapad
Svets 2 355 Muff A vänster Korrekt

höger Ej skrapad
Svets 3 355 Muff B vänster Korrekt

höger Ej skrapad
Svets 4 355 Muff B vänster Korrekt

höger Ej skrapad
Svets 5 355 Muff A vänster Fel tid (50 %)

höger Fel tid (50 %)
Svets 6 355 Muff B vänster Fel tid (50 %)

höger Fel tid (50 %)
Svets 7 355 Muff A vänster Stor spalt

höger Stor spalt
Svets 8 355 Muff B vänster Stor spalt

höger Stor spalt
Svets 9 110 Muff C vänster Korrekt

höger Korrekt
Svets 10 Stumsvetsad platta - Korrekt
Grm 11 Osvetsat grundmaterial PE-platta - -

Figur 6-1
Svetsning. 
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Från Svets 1 bereddes extra provkroppar som användes som jämförelse 
mellan befintlig fläkprovningsmetod, double peel, och den nya FLTT-meto-
den. Övriga serier testades för att se vilka resultat som kan erhållas med den 
nya metoden och om defekterna kunde detekteras.

Felen som introducerades var ej skrapat rör, fel svetstid (svetsningen 
avbröts efter halva tiden), och stor spalt där djupa spår frästes i röret innan 
svetsning, Figur 6-2. Två olika typer av elektromuff användes, 355 Muff A 
och 355 Muff B. En tredje typ av mindre dimension (110 mm) provades 
för att verifiera metodens dimensionsintervall. Därutöver provades en stum-
svetsad platta och ej svetsat grundmaterial för jämförelse. 

Figur 6-2 Stor spalt erhölls genom att fräsa spår i röret 
 innan svetsning. Provkropparna bereddes  
sedan från området där det frästa  
spåret låg.

6.2 Provning av svetsar med kända diskontinuiteter
Fyra provkroppar togs från varje sida på varje svets. Svets 1 användes som 
jämförelse mellan fläkprovning och dragprovning, varför dubbelt så många 
prover togs från denna. Varje provbit bereddes enligt avsnitt 5.3.2, se exem-
pel i Figur 6-3. Svetslängd och -bredd mättes och mitten på svetslängden 
markerades.

Figur 6-3 Provkropp.

Provkropparna testades enligt avsnitt 5-4. En fixturerad provkropp visas i 
Figur 6-4.
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Figur 6-4 Provkropp i fixturen.

Totala brottenergin, d.v.s. arean under dragprovkurvan, beräknades liksom 
bland annat maximal kraft och förlängning. Brottenergin normerades mot 
den svetsade arean så att brottenergi per area kan jämföras för de olika svet-
sarna. Exempel på en uppsättning dragprovkurvor visas i Figur 6-5.

1AV (duktilt brott)

2BH (sprött brott)

Kr
af

t

Förlängning

Figur 6-5 Typiska dragprovkurvor, duktilt respektive sprött brott. 
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7 Resultat

En sammanställning av resultaten (medelvärden) för samtliga tester visas i 
Tabell 7-1. Kolumnen längst till höger visar kvoten mellan normerad brott-
energi för svetsen och normerad brottenergi för grundmaterial. 

Tabell 7-1 Sammanställning resultat, medelvärden.

L2 
mm

Max. 
kraft 
kN

Brott-
förlängning 

mm

Total 
brottenergi 

J

Norm 
brottenergi 

J/mm2
Faktor 
energi

Muff A (korrekt) 67 16,4 10,8 53,3 0,078 0,33

Muff A (ej skrapad) 68 11,4 1,0 5,0 0,007 0,03

Muff B (korrekt) 75 16,8 10,0 33,7 0,045 0,19

Muff B (ej skrapad) 75 11,4 6,8 14,3 0,017 0,07

Muff A (fel tid) 58 11,7 9,4 29,9 0,050 0,21

Muff B (fel tid) 70 12,8 8,1 23,3 0,033 0,14

Muff A (spalt) 69 15,6 8,7 40,8 0,059 0,25

Muff B (spalt) 69 12,6 12,2 36,2 0,053 0,22

Muff C (korrekt) 42 7,2 6,4 19,ß0 0,060 0,25

Stumsvets 62 23,3 14,4 88,3 0,112 0,47

Grundmaterial 62 22,5 19,1 169,9 0,240 1,00

Totala brottenergin är ett mycket användbart mått och kan jämföras för 
svetsar av samma typ och dimension. För 355-elektrosvetsmuffarna varierar 
denna mellan 5,0 J för en svets på ett ej skrapat rör och 53,3 J för en korrekt 
utförd svets. Dessa värden kan dock inte användas för direkta jämförelser 
mellan dimensioner, svetsat och ej svetsat material eller mellan metoder. För 
att göra detta måste brottenergin normeras mot svetsens yta. 

Nedan visas brottenergi per svetsad area, d.v.s. brottenergin normerad 
mot den svetsade arean på respektive provkropp. Varje stapel i diagrammet 
representerar en provkropp, därutöver presenteras även medelvärden. Svets-
arean mättes genom att ta ett medelvärde av två mätningar av bredden på 
det frästa spåret (vardera sida av provkroppen) och multiplicera detta med 
svetslängden, se Figur 7-1. 

Figur 7-1
Svetslängden definierades som  
det kortaste avståndet mellan två 
anvisningar (den skarpa vinkel som 
bildas mellan smälta och rör eller 
muff).

Uppmätt svetslängd
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7.1 Svetsfel: ej skrapat rör
Svets 1 och Svets 2 var båda 355 Muff A där vänster sida svetsats korrekt 
och höger sida svetsats utan att skrapa rören innan svetsning. Resultaten för 
dessa svetsar visas i Figur 7-2. 

Figur 7-2 355 Muff A, brottenergi per svetsad area, korrekt svetsad och 
svetsad utan att skrapa rören.

Utseendet på brottytorna korrelerar med brottenergivärdena, d.v.s. den kor-
rekt utförda svetsen har duktilt brottbeteende, Figur 7-3, medan det ej skra-
pade röret visar 100 % sprött beteende, Figur 7-4. 
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Figur 7-3 Korrekt svetsad Muff A, duktilt brott.

Figur 7-4 Muff A, ej skrapade rör, sprött brott.

Svets 3 och Svets 4 var båda 355 Muff B där vänster sida svetsats korrekt 
och höger sida svetsats utan att skrapa rören innan svetsning. Resultaten för 
dessa svetsar visas i Figur 7-5. 
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Figur 7-5 355 Muff B, brottenergi per svetsad area, korrekt svetsad och 
svetsad utan att skrapa rören.

Även Muff B visar betydande skillnad mellan korrekt utförd svets och ej 
skrapade rör, Figur 7-6 och Figur 7-7. Skillnaden är dock mindre än hos 
Muff A vilket också syns på brottytorna, där även den oskrapade svetsen 
visar till en liten del duktilt brott. 
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Figur 7-6 Korrekt svetsad Muff B, duktilt brott.

Figur 7-7 Muff B, ej skrapade rör, blandat brottbeteende.

Anledningen till att Muff B visar delvis duktilt brott även vid oskrapat 
rör är oklar. Det skulle kunna tolkas som en fördel men är irrelevant då 
brottenergin är låg och svetsen långt ifrån godkänd. Det finns uppen-
bara skillnader mellan Muff A och Muff B, bland annat är svetstiden för  
Muff B väsentligt kortare än för Muff A, vilket visar att de har avsiktliga 
skillnader i sina konstruktioner, så som antal varv trådar, tråddiameter och 
svetsparametrar. 
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7.2 Skillnader mellan olika fabrikat
Figur 7-8 visar brottenergin för de två olika elektrosvetsmufftyperna (Muff 
A och Muff B) som testades, vänster sida av Svets 1–4.

Figur 7-8 Normerad brottenergi för 355 Muff A och 355 Muff B, korrekt 
svetsade. 

De två olika mufftyperna uppvisar båda duktila brottytor. Dock syns en 
tydlig skillnad både i brottenergivärdena och på brottytorna, Figur 7-9 och 
Figur 7-10. Brottenergin är i snitt ca 40 % lägre hos Muff B än hos Muff 
A. Skillnaden i duktilitetsgrad kan eventuellt i förlängningen relateras till 
skillnaden i brottenergi vilket tyder på att FLTT-metoden kan vara lämplig 
för att identifiera kvalitetsskillnader mellan olika duktila svetsar.

De två muffarna som testades skiljer sig markant i svetstid och total ener-
gitillförsel till svetsen. Muff A har nästan 30 % högre energitillförsel än 
Muff B (data från svetsmaskinen), vilket kan vara en del i förklaringen till 
skillnaden i brottenergi, se Bilaga A. Svetsdokumentation.
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Figur 7-9 Korrekt svetsad Muff A, duktilt brott.

Figur 7-10 Korrekt svetsad Muff B, duktilt brott.
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7.3 Svetsfel: avbruten svetstid
Svets 5 och Svets 6 avbröts efter halva tiden. Dataloggarna visade att även 
den totala energitillförseln (heat input) halverats, se Bilaga A. Svetsdoku-
mentation. Figur 7-11 visar resultaten för Svets 5 (Muff A) jämfört med 
samma mufftyp korrekt svetsad. En minskning i brottenergi med ca 30 % 
uppvisas. 
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Figur 7-11 355 Muff A korrekt svetsad och avbruten efter halva svetstiden.

Brottytorna hos Muff A visar alla blandat brottbeteende när svetstiden hal-
verats, Figur 7-12. 

Figur 7-12 Muff A. Blandat brottbeteende efter halva svetstiden.

Figur 7-13 visar resultaten för Svets 6 (Muff B) jämfört med samma mufftyp 
korrekt svetsad. En minskning i brottenergi med i snitt ca 26 % uppvisas.
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Figur 7-13 355 Muff B korrekt svetsad och avbruten efter halva svetstiden.

Brottytorna hos Muff B visar duktilt brottbeteende även när svetstiden halv-
erats, Figur 7-14.
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Figur 7-14 Muff B. Duktilt brottbeteende efter halva svetstiden.

7.4 Svetsfel: stor spalt
Svets 7 och Svets 8 svetsades med stor spalt. Resultaten för Svets 7 (Muff 
A) visas i Figur 7-15. Spridningen är stor, troligtvis på grund av variationer 
i spaltdjup. 
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Figur 7-15 355 Muff A korrekt svetsad och svetsad med stor spalt. Spalten 
hos Muff A varierade mellan 0,8 och 3,5 mm.
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Tydliga samband mellan låg brottenergi och spröda brottytor kan ses. De 
tre provkroppar som utmärker sig i serien med Muff A och stor spalt är de 
med lägst brottenergi i diagrammet. Dessa är 100 % spröda, Figur 7-16, 
och kan jämföras med en typisk brottyta för övriga prov i serien som uppvi-
sar till största del duktilt brott, Figur 7-17.

Figur 7-16 Spröd brottyta, Muff A, stor spalt.

Figur 7-17 Till största del duktilt brott, Muff A, stor spalt.

Svets 8 (Muff B) visar mer jämn nivå på brottenergi, Figur 7-18, och samt-
liga brottytor visar duktilt brott i mitten av provkroppen och sprött brott 
mot kanterna, Figur 7-19. Värt att notera är att brottenergin uppnår högre 
värden för svetsarna med stor spalt. 
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Figur 7-18 355 Muff B korrekt svetsad och svetsad med stor spalt. Spalten 
hos Muff B varierade mellan 1,0 och 3,5 mm.
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Figur 7-19 Muff B, stor spalt. Blandat brottbeteende, duktilt i mitten, sprött 
mot kanterna. 

Variationerna i spaltdjup hade oväntad effekt på brottenergi och duktilitet 
hos svetsarna. Resultaten tyder på att FLTT-metoden särskiljer tydligt på 
spröda och duktila svetsar, oberoende av orsaken. De duktila svetsarna har 
hög brottenergi, de spröda har låg brottenergi. Anledningen till spridningen 
är dock inte fastlagd. Trycket förväntades jämnas ut över skillnader i spalt-
djup och således ge samma brottbeteende vid alla fyra positioner, men så var 
inte fallet. Spalt tycks orsaka väldigt lokala effekter och detta bör studeras 
närmare i ett annat projekt. 

7.5 Jämförelse mellan  
stumsvets och grundmaterial

Svets 10 bestod av två PE-plattor som stumsvetsats ihop. Ur svetsen togs 6 
provbitar bredvid varandra som provbereddes på samma sätt som elektro-
svetsmuffarna. Anvisningsspåret frästes längs med svetsen efter att vulsterna 
tagits bort och mitten av svetsen testades således. Grundmaterial 11 bestod 
av provkroppar tagna ur ej svetsat material (samma som det stumsvetsade 
materialet). Grundmaterialets brottenergi jämförs med det stumsvetsade 
materialet i Figur 7-20. 
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Figur 7-20 Brottenergi stumsvets och grundmaterial. 

Grundmaterialet har ca dubbelt så hög brottenergi som de svetsade plat-
torna. Intressant att notera är att den maximala kraften har det omvända 
förhållandet, svetsen motstår en högre kraft än grundmaterialet innan brott, 
Figur 7-21. 
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Figur 7-21 Maximal kraft stumsvets och grundmaterial.

Detta visar att maximal kraft är en svårbedömd resultatparameter som inte 
korrelerar med duktilitet. Bilder på brottytorna hos stumsvetsen och grund-
materialet visas i Figur 7-22 respektive Figur 7-23.
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Figur 7-22 Brottyta stumsvets.

7.6 Jämförelse svetsmetoder och muffdimensioner
Svets 9 var en 110 mm elektrosvetsmuff som provades för att initialt veri-
fiera att FLTT-metoden fungerar på det dimensionsintervall som önskades. 
En jämförelse av stumsvets, stor elektrosvets och liten elektrosvets presente-
ras i Figur 7-24. Hos den lilla elektrosvetsen var tre provkroppar av okänd 
anledning av sämre kvalitet (olika grad av sprödhet). Dessa tre exkluderades 
i syfte att jämföra svetstyperna vid korrekt utförd svetsning.

Figur 7-23 Brottyta osvetsat grundmaterial (PE).
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Figur 7-24 Brottenergi stumsvets, 355 Muff A och 110 Muff C

Typisk brottyta hos Muff C visas i Figur 7-25.
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Figur 7-25 Brottyta Muff C.

7.7 Trådarnas inverkan på hållfastheten
En enkel beräkning av hur stor inverkan trådarna har på hållfastheten, där 
trådarnas totala area räknades bort, resulterade i en jämförelse av kvaliteten 
hos själva gränssnittet mellan plastytorna för stumsvetsen, Muff A och Muff 
C, Figur 7-26. 
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Figur 7-26 Jämförelse av stumsvets, Muff A och Muff C, trådarean  
borträknad. 

Dessa resultat visar att den specifika (normerade) brottenergin som uppnås 
hos elektrosvetsarna är något lägre än hos stumsvetsen. 

7.8 Jämförelse av provningsmetoder
Sju provkroppar från Svets 1 provades med fläkprovning double peel enligt 
SS-EN 12814-4. Tre prover togs från den korrekt svetsade sidan och fyra 
från sidan som svetsats utan att rören skrapats. Syftet med detta var att veri-
fiera att resultaten från de båda metoderna överensstämmer i stort. I detta 
specifika fall är bedömningen relativt enkel då den korrekt svetsade sidan är 
100 % duktil och den oskrapade sidan är 100 % spröd. Typiska brottytor 
för den korrekt svetsade sidan respektive den oskrapade ytan visas i Figur 
7-27 och Figur 7-28. Jämförelsen visar att metoderna överensstämmer väl i 
dessa fall, brottenergin är betydligt högre för de duktila svetsarna som skulle 
ha godkänts vid fläkprovning och ytorna är liknande för båda metoder. 
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Figur 7-27 Typisk brottyta efter fläkprovning, korrekt svetsad muff

Figur 7-28 Typisk brottyta efter fläkprovning, ej skrapad innan svetsning
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7.9 Summering av resultaten, svetskvalitet
Provningen visade förväntade resultat i de flesta fall vad gäller kvaliteten hos 
svetsarna. Följande resultat erhölls:
• Svetsar som utförts korrekt visar duktila brottytor. 
• Viss skillnad ses mellan elektromufftyperna Muff A och Muff B, i brott-

ytornas utseende och brottenergi. 
• Svetsar som utförts på rör som inte skrapats uppvisar totalt eller till stor 

del spröda brottytor.
• Halvering av svetstiden resulterar i blandade brottytor och lägre brott-

energi för Muff A. 
• Halvering av svetstiden resulterar i lägre brottenergi men duktila brott-

ytor för Muff B. 
• Jämförelser mellan stumsvets och elektrosvetsar tyder på att elektrosvet-

sarna i de fall de utförts korrekt och är av god kvalitet uppnår något lägre 
specifik brottenergi än stumsvetsarna.

• Stor spridning i resultaten erhölls från proverna med varierande spalt.
• Lokalt stor spalt har stor påverkan på svetskvaliteten, d.v.s. trycket och/

eller värmen i svetsen är inte jämnt fördelat, vilket bör studeras vidare.
• Den provade stumsvetsen uppvisade ca hälften av brottenergin hos 

grundmaterialet (PE-plattan) 
• Stumsvetsen klarar av en högre kraft än det osvetsade grundmaterialet.

7.10 Summering av resultaten, procedur
Provningen av FLTT-proceduren visade följande resultat:
• Tydliga skillnader i brottenergi kan ses mellan korrekt svetsade elektro-

svetsmuffar och ej korrekt svetsade elektrosvetsmuffar.
• Skillnaderna i brottenergi överensstämmer till stor del med utseendet hos 

brottytorna.
• Maximal kraft bör inte användas som kriterium för godkännande då 

denna kan vara lika stor hos en spröd svets som hos en duktil.
• Inledande tester med mindre dimensioner tyder på att metoden har 

potential att klara provning i det önskade intervallet 110–630 mm.
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8 Diskussion

8.1 Acceptanskriterier
8.1.1 Jämförelse brottenergi och maximal kraft
Brottenergi anses vara en bättre indikator än maximal kraft på svetsens pre-
standa då detta värde tar hänsyn till både kraftupptag och förlängning innan 
brott. Brottenergivärdena indikerar tydligt att ej skrapade svetsar presterar 
väsentligt sämre än svetsar utförda med korrekt procedur. Figur 8-1 visar 
brottenergi hos Muff A då svetsning utförts med och utan skrapning av 
rören. 

Att bara dokumentera maximal kraft visar inte samma tydliga skillnad mel-
lan bra och undermåliga svetsar då maxkraften ofta når liknande värden 
trots exempelvis spröda svetsar. Figur 8-2 visar motsvarande kraftvärden för 
samma svetsar som i Figur 8-1. Den procentuella skillnaden mellan skrapad 
och ej skrapad är betydligt mindre. 
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Figur 8-1
355 Muff A, brottenergi per svetsad 
area, korrekt svetsad och svetsad 
utan att skrapa rören.

Figur 8-2
355 Muff A, maximal kraft, korrekt 
svetsad och svetsad utan att skrapa 
rören.
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8.1.2 Dragprovkurvans utseende
En annan möjlig utvärdering är att titta på formen på kurvorna i samband 
med t.ex. brottenergi. En ideal kurva, som den för osvetsat grundmaterial, 
visar att materialet dras ut väsentligt innan brott och kraften sjunker utan 
”hack” i kurvan i takt med att materialet dras ut. En lyckad elektrosvetsmuff 
ska också visa jämna utdragna kurvor som tyder på duktilitet. Sprött bete-
ende innebär mycket liten förlängning innan brott. Blandbrott visar mer 
ojämna kurvor med viss förlängning p.g.a. de duktila delarna men abrupta 
skillnader i kraftnivå p.g.a. de spröda delarna. Kurvorna för blandbrott är 
mer svårtolkade och kräver vidare provning och analys innan acceptanskri-
terier kan bestämmas. Figur 8-3 visar exempel på dragprovkurvor för de 
olika brottbeteendena.

11D (grm, ”ideal”)
1AV (duktilt brott)

3DH (blandat brott)
2BH (sprött brott)Kr

af
t

Förlängning

Figur 8-3 Typiska dragprovkurvor: grundmaterial (”ideal”), duktil  
elektrosvets, spröd elektrosvets, och elektrosvets med  
blandat brottbeteende.

8.2	 Skillnader	mellan	befintliga	 
metoder och den nya

Då den nya FLTT-metoden belastar provet vinkelrätt mot svetsen sker mini-
malt med deformation i rörvägg och muff vilket innebär att deformationen 
koncentreras till svetsen direkt och den går av snabbare i de fall svetsen är 
duktil. Detta medför att provningen är snabbare än double peel. 

I de enkla fallen då brottet är helt duktilt eller helt sprött överensstämmer 
resultaten från den nya metoden mycket väl med resultaten i fläkprovning. 
Dock är det i de mer tveksamma fallen en ny metod skulle göra störst nytta. 
Här finns potential för den nya FLTT-metoden då det i studien syns klara 
skillnader i normerad brottenergi för de svetsar som uppvisar sämre egen-
skaper och blandbrott. 
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I fallet med förkortad svetstid uppvisade Muff B duktilt brott men lägre 
brottenergi. Detta visar på bristande bedömningskriterier för double peel 
och övriga befintliga metoder då dessa svetsar skulle godkänts enbart baserat 
på brottytans utseende trots felaktig svetsprocedur. 

En annan faktor att beakta är den stora skillnaden mellan fabrikaten. 
Om provning och bedömning utförs enligt SS-EN 12814-4 likställs Svets 
2 (korrekt svetsad Muff A) och Svets 6 (Muff B svetsad halva tiden) då de 
båda skulle fått bedömningen ”godkänt”. I den nya metoden visas att Muff 
B som svetsats halva tiden kräver 55 % lägre brottenergi per ytenhet för att 
haverera än den korrekt svetsade Muff A. Denna skillnad är inte nödvän-
digtvis avgörande för livslängden hos rörsystemet men den bör inte helt 
ignoreras. 

8.2.1 Teoretiskt exempel
Ett sätt för tillverkare att öka den totala brottenergin muffen kan ta upp 
är att öka längden på svetsarean, L2. Enligt standard SS-EN 12201-3 ska 
L2 för dimension 355 vara minst 42 mm, vilket innebär att de två pro-
vade 355-muffarna överstiger detta kraftigt. Den uppmätta svetslängden 
på provkropparna var för Muff A ca 60 mm och för Muff B ca 70 mm. 
En teoretisk räkneövning visar att en hypotetisk muff med minsta tillåtna 
svetslängd, 67 % duktilt brott (vilket är godkänt) och energiupptag per 
ytenhet motsvarande en Muff B som är svetsad halva tiden skulle ha ett 
totalt energiupptag som är ca 18 % av en korrekt svetsad Muff A, men båda 
skulle vara godkända enligt SS-EN 12814-4. Köparen har idag inget rimligt 
sätt att se denna skillnad då den inte redovisas i procedurprovningen, eller 
ens dokumenteras. 

Denna beräkning innehåller förenklingar och antaganden (bland annat 
antas den spröda delen i den hypotetiska svetsen inte bidra till energiupp-
taget), men visar tydligt på att ett stort intervall av svetsar likställs och god-
känns trots vitt skilda egenskaper. 

Värdet på brottenergi som krävs för att uppfylla kraven i befintliga stan-
darder kan inte bestämmas i denna studie. Det kan konstateras att det 
befintliga kravet ”duktil brottyta” likställer en muff som upptar en viss brot-
tenergi per ytarea med en muff som upptar mindre än en femtedel av denna 
energi. Att sätta absoluta siffror på acceptanskriterier, exempelvis normerad 
brottenergi, kräver vidare provning och analys.

8.3 Jämförelse elektrosvets / stumsvets
Den jämförelse som utfördes mellan elektrosvets och stumsvets utfördes 
med antagandet att en stumsvets är en högkvalitativ svets. Det baseras på 
att stumsvetsar inte uppvisar problem i samma utsträckning som elektros-
vetsar. Antagandet gäller alltså själva svetsen i sig - att en korrekt stumsvets 
kan räknas som en ideal svets. I övrigt är dessa två svåra att jämföra då en 
stumsvets och en elektrosvets belastas i helt olika riktningar i ett verkligt fall. 
De provas även vanligen med olika metoder.
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I detta fall testades de med samma metod och då resultaten normerades till 
den svetsade ytan uppnådde elektrosvetsen något lägre värden än stumsvetsen. 

Stumsvetsen som användes skickades från ett tillverkande företag varför 
exakt svetsdata inte är tillgänglig. Två av provkropparna visade lägre brot-
tenergi och en mindre duktil brottyta. En hypotes är att svetstrycket inte 
är konstant över hela bredden på plattan och att olika egenskaper därmed 
erhålls över bredden, alternativt att olik kylning vid kanten och i mitten 
påverkade resultatet. I normalfallet provas hela svetsbredden (inner- till 
ytteryta på ett rör) på en stumsvets, vilket skulle innebära att denna effekt 
inte märks. Denna upptäckt bör undersökas vidare utanför denna studie. 
Som jämförelse skulle man då kunna studera ett 315 eller 355 SDR 11 rör 
vars väggtjocklekar är närmast plattans 31–32 mm. 

8.4 K-värde
K-värdet som beräknas enligt SS-EN 12814-4 beräknas inte i den nya 
föreslagna metoden. Eftersom det inte finns rekommendationer för  
K-värdet i standarden anses detta värde vara av liten betydelse, och då for-
meln dessutom är felskriven i standarden är den i praktiken obrukbar i dags-
läget. De rekommendationer som finns för K-värdet har använts till viss 
del vid procedurprovning men har inte varit utslagsgivande i något fall. Av 
dessa anledningar finns ingen motsvarighet till K-värdet i FLTT-metoden.

8.5 Utveckling av acceptanskriterier
Om befintliga acceptanskriterier anses relevanta och fungerande (d.v.s. att 
en duktil brottyta ska vara godkänd oberoende av vilken brottenergi svetsen 
kan uppta) bör en stor mängd prover göras för att statistiskt bestämma vilka 
mätbara data som motsvarar en duktil brottyta. 

Om, däremot, befintliga acceptanskriterier inte anses tillräckliga bör mer 
detaljerade analyser utföras. Olika kombinationer så som brottenergi / kraft, 
brottenergi / förlängning eller varianter där man bestämmer en nivå av duk-
tilitet som krävs och brottytans utseende används som kriterium i kombina-
tion med t.ex. brottenergi är möjliga varianter. Det är dock mycket viktigt 
att specificera hur brottytan ska analyseras och tydliga visuella hjälpmedel 
för detta bör utvecklas. 

8.6 Vidareutveckling av metod
Vidareutveckling/optimering av FLTT-metoden skulle kunna innefatta att 
prova olika draghastigheter, då detta påverkar plastens egenskaper. Enkla 
försök för att prova robustheten och begränsningar i hastighet bör utfö-
ras. En annan eventuell vidareutveckling är att undersöka effekten av att 
fixturens provkroppshållare är fria att rotera på sin axel. Detta resulterar i 
att provkroppen utsätts för viss del fläkning i vissa fall, beroende på brott-
beteende och var brottet initieras. Med stela hållare skulle rent drag vara 
möjligt. Dock måste eventuella sidoeffekter av detta utredas för att finna 
bästa lösning. 
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9 Slutsatser

Upplevda brister i befintliga provmetoder för elektromuffsvetsar innefattar 
variationer i procedurparametrar, brist på relevanta resultatparametrar, och 
behovet av subjektiva operatörsberoende bedömningar. En ny provnings-
metod utvecklades i projektet och följande slutsatser dras: 
• FLTT-metoden visar potential att uppfylla de krav som specificerades vid 

projektets början
• Svetsar gjorda på rör inom diameterintervallet 110 - 630 mm kan san-

nolikt provas med metoden. 
• Provberedningen är i princip oförändrad jämfört med double peel-meto-

den
• Vid initial verifiering överensstämmer FLTT-metoden mycket väl med 

resultaten från double peel
• Tydliga skillnader mellan korrekt utförda svetsar och ej korrekt utförda 

svetsar kan uppmätas
• Risken för infästningsbrott är väsentligt mindre med den nya metoden 

än double peel (inga inträffade)
• Utveckling av acceptanskriterier krävs
• Brottenergi normerad mot svetsad area anses vara en relevant resultatpa-

rameter. Detta är ett mått på om tillräcklig energitäthet uppnås och säger 
således något om konstruktionen hos muffen och svetsparametrarna

• Total brottenergi är en annan viktig parameter för att bedöma den verk-
liga kvaliteten hos förbandet, denna kan bland anat ökas genom att ha 
en större svetsarea

• Maximal kraft innan brott anses irrelevant då denna ofta är liknande för 
spröda och duktila prover

• Genom att använda brottenergi som resultatparameter hittas skillnader 
med FLTT-metoden som inte hittas med övriga vedertagna standardme-
toder

• FLTT är snabbare än double peel
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10 Vidare arbete

Innan en provmetod kan anses vedertagen krävs omfattande tester och slut-
ligen att den utvärderas av andra testutförare, ett så kallat ”round robin 
test”. Detta gör man för att försäkra sig om att olika utförare erhåller samma 
resultat när samma prov testas.

FLTT-metoden har visat stor potential. Under projektets gång har föl-
jande parametrar eller frågor identifierats som viktiga att undersöka när-
mare vid vidare utveckling.

Ytterligare tester för verifiering:
• Fler dimensioner – diameter och SDR
• Spalter med större precision bör tillverkas och studeras

Ytterligare optimering och specificering av metoden:
• Toleranser på provkroppen, hur känsliga är dessa?
• Utrustning

 - Behöver fixturen innehålla funktion för centrering av provet?
 - Ska fixturen kunna rotera kring sin infästningspunkt eller inte?

• Provkropp
 - Vilken radie ska midjan prepareras med?
 - Kommer mycket tunnväggiga prov, ex SDR 17 DN 110, klaras att 

pröva med existerande fixtur och provgeometri utan att det kvarva-
rande godset böjer sig?

• Draghastighet, hur känslig är metoden för variationer?

Acceptanskriterium:
• Var går gränsen mellan en bra och en dålig elektrosvetsmuff?
• Vilket krav ska ställas på total brottenergi?
• Vilket krav ska ställas på specifik brottenergi?
• Är dagens kriterium bra? (max 33 % sprödbrott)

 - Korrelera duktilitet med brottenergi
• Är dagens kriterium inte tillräckligt?

 - Vad är en bra svets?
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12 Bilaga A. Svetsdokumentation

Svets# Mufftyp Sida Utförande/”fel” Tid (s)
Heat input 

(kJ)

Svets 1 355 Muff A
vänster Korrekt

1 586 2 279
höger Ej skrapad

Svets 2 355 Muff A vänster Korrekt 1 598 2 297
höger Ej skrapad

Svets 3 355 Muff B vänster Korrekt 900 1 779
höger Ej skrapad

Svets 4 355 Muff B vänster Korrekt 900 1 793
höger Ej skrapad

Svets 5 355 Muff A vänster Fel tid (50 %) 793 1 220
höger Fel tid (50 %)

Svets 6 355 Muff B vänster Fel tid (50 %) 450 955
höger Fel tid (50 %)

Svets 7 355 Muff A vänster Stor spalt 1598 2 282
höger Stor spalt

Svets 8 355 Muff B vänster Stor spalt 900 1 769
höger Stor spalt

Svets 9 110 Muff C vänster Korrekt - -
höger Korrekt - -

Svets 10 Stumsvetsad platta - Korrekt - -
Grm 11 Osvetsat grundmaterial 

PE-platta
- - - -
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