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Vidisco digital radiography system
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En Yxlon Smart 300 kV x-ray tube används som röntgenkälla

Den stora fördelen med digitalröntgen jämfört med analog och 

”semidigital” är att bilden kan ses på en gång och att det då går 

snabbt att justera inställningarna för att få bra bilder
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För att täcka in hela 315-muffen 

behövde vi ta 15 bilder 
Stålen träffar något nedanför 

”krönet” på röret när vi tar en 

profilbild



4

Absoluta värden på 

avstånd i bilden kan får 

med hjälp av en 

referens. Annars blir det 

relativa mått

Bilder kan tas både på profilen 

som er ett tvärsnitt av svetsen 

(ovan) eller av ”mellanprofilen” 

vilken kan ge ytterligare 

information.
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Elmuffsvets 1

Den förväntade

sprödbrottslängden var större

än 33% av svetslängden på

minst ett ställe, dvs ej godkänd



Elmuffsvets 2
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• Det ena röret var snett instucket (en vinkelmätning skulle

visa om röret är godkänt eller ej med avseende på

avvinkling enligt DVS 2202-1). 

• Trådarna har rört på sig ganska mycket

• Många både stora och små luftblåsor i svetsarna på båda

rören. Förväntade sprödsvetsar på mer än 33% på ett flertal

ställen, dvs ej godkänd.

Här fick ovan- och undersida av röret plats i samma bild



Elmuffsvets 3
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• Det ena röret var för långt instucket och det andra för kort

(antagligen ej godkänd med avseende på insticksdjup

enligt DVS 2202-1). 

• I det rör som stuckits in för långt var det en del stora

luftblåsor och på det andra en del små. Svetslängden var

inte tillräcklig på ett flertal ställen, dvs ej godkänd



Sadel 1

8

Det går bara att mäta profilen uppe på ”krönet” av röret och 

bilden kan vara svår att tolka då trådarna är i vägen.

Kan vara bättre att titta från undersidan. Vi behöver dock lite 

mer erfarenhet för att vara säkra på tolkningen

Ser ut att vara dåligt svetsad på krönet och skulle ge mer

än 50% sprödbrott. 

Ser även dåligt sammanbundet ut runt om, antagligen ej

godkänd



Sadel 2
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Ser ännu sämre ut än Sadel 1 med luftfickor

runt hela svetsen och trådarna har flyttat sig, 

antagligen ej godkänd



Sadel 3
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Ser sämre ut än både Sadel 1 och 2, speciellt uppe på

krönet där den knappt sitter fast, dvs ej godkänd.



Stumsvetsarna
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Svårt att mäta med röntgen men Inspecta skulle 

vilja fortsätta jobba med detta för att se om det går 

att hitta en bra metod. Det behövs även mer 

erfarenhet för att lära sig att tolka bilderna.



Sammafattning

• Digitalröntgen ger förhållandevis lättolkade bilder av PE-svetsarna. 

• Ett antal felaktigheter som inte går att se visuellt, såsom luftfickor, 

toe-in och ojämnt fördelade trådar går lätt att se. 

• Det går idag inte att se HAZ (heat affected zone) för att få en 

uppfattning av svetstiden och inte heller om röret är skrapat eller ej.

• Digitalröntgen på PE-elsvetsmuffar är ett samarbete mellan Inspecta

och Swerea KIMAB

• Arbetet har hittills framförallt varit fokuserat på elmuffsvetsar. För att 

kunna bedöma sadlar och stumsvetsar behövs mer arbete

• En fördel med digitalröntgen är att den inte behöver fysisk kontakt 

med det som mäts, vilket gör den oberoende av geometrin
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Tack!
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