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Standardprovning av muffar 

• Många oklarheter: 

 

• Det finns två metoder. Vilken är bäst? 

 

• Vilken testhastighet skall man 

använda? 

 

• Begreppet sprödhet 

 

• Hur påverkas provningen om man inte 

följer standarden, t.ex. dimensioner 

 

• Kan en alternativ metod tas fram som 

är bättre? 

 

 

 

 

 

 

 

 



De olika metoderna 

 

 

Enkel Peel cohesion 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbel Peel cohesion  

 

 

 

 

 

 

 



Båda metodernas kriterier bygger på 

sprödbrott 

Vad är ett sprödbrott? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur defineras ett sprött brott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För- och nackdelar med enkel peel 

cohesion 

Fördelar: 

 

Mindre bearbetning 

 

Mindre sprött 

 

Mindre känslig för 

dimensionsvariationer på 

provkroppar 

Nackdelar: 

 

Längre dragsträcka 

 

Böjmoment vid provning 

 

Svårare att detektera 

sprödbott 

 

Kan gå till brott vid 

böjmoment 

 

 

 
 

Tidigare studier och resonemang tyder på följande: 



Hur är det med  

Dubbel Peel cohesion? 

Vad kan vi förvänta oss av denna 

standardmetod och vad är viktigt att tänka på 

när den tillämpas? 



Dubbel peel cohesion studien 

För att helt kunna förstå hur bra/dålig denna standardmetod 

är har en studie utförts i 3-steg: 

 

1. Provprepareringens inverkan 

 

2. Hastighetens inverkan 

 

3. Jämförelse med enkel peel-cohesion 



Steg 1 Provprepareringen 



Endast sågad bit (prov 1) 



Ojämnt sågad bit 



Ojämnt sågad bit 



Planfräst prov (prov 2) 



Sågad, planfräst och med spår 

(prov 3, enligt standard) 



Påverkar hastigheten? 

Hur påverkas resultatet om man använder olika 

hastigheter? 



Det finns ett visst hastighetsberoende 

• 20 mm/min 

• Sega tendenser 

• 50 mm/min 

• Spröda tendenser 



Slutsatser så här långt 

Provbearbetningen och draghastigheten har en 

betydelse för resultatet: 

 

• Provkropparna bör bearbetas med högsta 

möjliga precision 

 

• Draghastigheten har viss betydelse 

 



För- och nackdelar med dubbel peel 

Fördelar: 

 

Mindre draglängder 

 

Moment kan undvikas 

 

Enklare att se sprödbrott 

 

Nackdelar: 

 

Fler bearbetningar av 

provkroppen 

 

Känsligare bearbetning 

 

Kan bli ett böjmoment 

om kapningen är felaktig 

 

Hastigheten påverkar 

 

 

 

 
 



Slutsats 

Dubbel peel test är en bra metod då man 

undviker ett böjmoment vid provning som kan 

ge ett segt brott. 

Men: 

Provberedningen och draghastigheten är mer 

känslig jämfört med enkel peel.  

Båda standardmetoderna ställer höga krav på 

provutföraren! 

 



Andra möjliga metoder som 

utvärderas 



Möjliga alternativa metoder  



Skjuvningstest 

Mer provutveckling behövs 



Frågor och 

reflektioner 

angående 

dragprovning?  



Bedömning av 

sadelgrenar 
Thomas Blomfeldt 
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Bakgrund 
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• Stockholm Vatten fick ett 

läckage på en sadelgren 

på en 560-ledning 

 

• Sadelgrenen har släppt 

från PE-ledningen 

 

• Swerea KIMAB fick i 

uppdrag ta reda på varför 

detta hänt. 

 

• Ledningen hade svällt 

23mm (diametern) 
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Svetsytan 
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• Ytorna var skrapade 

 

• En observation är att det 

inte finns något restmaterial 

kvar från svetsningen på 

ledningen. 

 

• På den svetsade ytan på 

sadeln såg man att svetsen 

spruckit sprött. 

 

• Oklart vad som gjort att 

sadelgrenen lossnat. En 

fördjupningsstudie behövdes 
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Ytterligare haverier dyker upp 
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Ingen sammansmältning 
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Svetsytan visar att svetsen är 

100% spröd 

Thomas Blomfeldt Swerea KIMAB 
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Fördjupningsstudie 
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• Hur har denna brottyta uppkommit? 

 

• Var ligger felet? 

 

• Har svällningen av ledningen 

påverkat? 
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Tillvägagångssätt 
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• Stockholm Vatten svetsade fem stycken sadelgrenar 

• Svetsningen var med flit inte perfekt utförd 

• Tanken var att förstå hur underarbetet och kontakten mellan rör och 

sadel påverkar svetsen 

• Swerea KIMAB fick inte veta alla fel som gjorts 
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Olika sadelgrenarna gjorda av 

Stockholm Vatten 
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Tillvägagångssätt av provning 
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• Enligt SS-ISO 13956:2010 

 

• 100 mm/min 

 

• 100 kN dragprovningsmaskin 
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Provuppställning 
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Ej till brott 
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Bedömningskriterier SS-ISO 13956:2010 
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Ld får inte överstiga 50% Ad får inte överstiga 25% 
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Prov nr 1. Toe in. spritad och skalad 
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Provning 

• Gick inte till brott 

• Brottytorna fick frigöras genom 

utsågning 

• Max kraft vid test 1: 13,7 kN 

 

Bedömning 

• Klarade inte Ld kriteriet           

(Ld = 100%) 

Slutsats 

• Ej godkänd                                  

(SS-ISO 13956:2010) 
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Prov nr 2. Spritad och skalad 

Thomas Blomfeldt Swerea KIMAB 

 

 

 

 

 

 

 

Provning 

• Gick inte till brott 

• Brottytorna fick frigöras genom 

utsågning 

• Max kraft vid test 1: 30,1 kN 

Bedömning 

• Klarade inte Ld kriteriet (Ld 

=100%) 

Slutsats 

• Ej godkänd (SS-ISO 13956:2010) 
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Prov nr 3. Toe in (glapp), spritad och skalad 
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Provning 

• Gick inte till brott 

• Brottytorna fick frigöras genom 

utsågning 

• Max kraft vid test 1: 30,5 kN 

Bedömning 

• Klarade inte Ld kriteriet                     

(Ld =75%) 

Slutsats 

• Ej godkänd (SS-ISO 13956:2010) 
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Prov nr 4. Spritad och skrapad 
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Provning 

• Gick till brott direkt 

• Max kraft vid test 1: 9,9 kN 

Bedömning 

• Klarade inte Ld kriteriet                     

(Ld =100%) 

• Klarade inte Ad kriteriet (90%) 

Slutsats 

• Ej godkänd (SS-ISO 13956:2010) 
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Prov nr 5. Endast Spritad 
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Provning 

• Gick till brott direkt 

• Max kraft vid test 1: 3 kN 

Bedömning 

• Klarade inte Ld kriteriet                     

(Ld =100%) 

• Klarade inte Ad kriteriet (100%) 

Slutsats 

• Ej godkänd (SS-ISO 13956:2010) 
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Summering 
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Summering av fördjupningen 
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• Samtliga sadlar är icke godkända enligt SS-ISO 13956:2010 

 

• Brottytor bör undersökas noggrant efter dragprovningen 

 

• Generellt är den svagaste punkten på den axiella delen i 

mitten av sadelgrenen i rörets axiella riktning 

 

• Underarbetet har en betydelse 

 Spritning 

 Skalning med verktyg 
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Ny muff anpassad för en dimension 
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Första försöket 
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• Gängorna gav efter 

 

• Max kraften vid försöket över 50 kN 
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Första försöket 
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• Ingen påverkan på svetsen 
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Andra försöket 
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• Kedjan gick av 

 

• Maxkraften över 55 kN 
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Andra försöket 
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• Svetsen opåverkad 
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Utsågning av brottytan 
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• Svetsen opåverkad 

• Perfekta svetsytor 
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Åter till den första havererade 

sadelgrenen 
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• Ytorna var skrapade 

 

• Svetskontakten har varit 

otillräcklig 

 

• Ledningen hade svält 

23mm diameter 

 

• Svällningen kan ha haft 

en betydelse ifall svetsen 

varit otillräcklig 
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De andra havererade sadelgrenarna 
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Röret ej skrapat 

Glapp mellan sadelgren 

och rör, dåligt 

skrapverktyg 
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Slutsats 
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För att uppnå en bra svets på 

sadelgrenar krävs 

 En god kontakt mellan 

sadelgrenen och rör 

 Ett bra underarbete där 

spritning och skrapning med 

ett bra verktyg har gjorts 

 

 



Frågor och 

reflektioner 

angående 

sadelgrenar?  



Andra Vattenrelaterade projekt på 

institutet 

Plastmaterial: 
. Haveriutredningar av GAP-

arör för dricksvatten 
.  Desinfektionens påverkan 

apå plaströrs livslängd 
. Relining 

Metaller: 
. Blyutfällning i dricksvatten 
. Rigtestning av kopparrör 
. Haveriutredningar av 

amässningskopplingar 
. Beräkningsmodell för  

akopparurlakning i 

adricksvatten 
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Tack för er tid! 
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