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Bakgrund



Designkriterium för nya

muffar

enl. EN 12201-5 och
DVGW GW 335-B2

Bakgrund



Hur dålig kan en svets vara och

godkännas?

Forskning från TWI och Hessel

Ingenieurtechnik GmbH

” Comparison of long-term and short-

term tests for electrofusion joints in PE 

pipes”

http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/comparison-

of-long-term-and-short-term-tests-for-electrofusion-joints-in-pe-pipes-october-

2006/

Svetsdefekt

(ISO 13954)

Antal 

test

Andel 

sprödbrott 

(%)

Inga 7 0

Talkkontamination 5 80

Sandkontamination 5 0

Kallsvets 5 0

Oskrapat rör 5 0

http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/comparison-of-long-term-and-short-term-tests-for-electrofusion-joints-in-pe-pipes-october-2006/


Hade dessa svetsar godkänts?



Elektrosvetsning & 
plastsvetsning



Elektrosvetsning

• Genom resistiv uppvärmning av koppartrådar i elektrosvets-

muffen smälter delar av muffens insida och rörets utsida

• Kylzoner i muffen tillåter att tillräckligt svetstryck uppnås



Plastsvetsning

1. Fogberedning, rena ytor

2. Uppvärmning – ökad 

rörlighet, kristallerna smälter

3. Svetsning under tryck –

polymererna blandas. 

Påverkas av tid, temperatur 

och tryck 

4. Kylning – återbildning av 

kristallerna i gränsytan –

komponenterna har svetsats 

samman



SS-ISO 21751:2011

Används för utvärdering av nya produkter.

Erfarenhet visar att dåliga svetsar klarar sig

Ett svårare test att klara

Existerande provmetoder och

problembeskrivning



Utvärdering och problembeskrivning

Acceptanskriterium

• Maximal andel sprödbrott: 33 %

• Subjektiv bedömning, beroende av utföraren

• Ingen tydligt definierad gräns mellan sprött och duktilt



Kravspecifikation - ny metod

• Objektivitet – mätbar egenskap som acceptanskriterium

• Mindre problem vid utförande (infästningbrott, ojämn 

hastighet, ojämn belastning) 

• Minst lika mycket info som befintliga metoder

• Giltighetsområde dn = 110 - 630 mm

• Enkel provberedning (enklare än eller jämförbar med 

double peel)



Utveckling av ny metod



Provning



Utförande
• Provkroppen centreras i fixturen

• Dras med hastighet 25 mm/min till brott

• Kraft och förlängning dokumenteras 

• Brottenergi beräknas

K
ra

ft

Förlängning

Typiska dragprovkurvor

1AV (duktilt brott)

2BH (sprött brott)



Utförande
• Provkroppen centreras i fixturen

• Dras med hastighet 25 mm/min till brott

• Kraft och förlängning dokumenteras 

• Brottenergi beräknas

Duktilt brott



Utförande
• Provkroppen centreras i fixturen

• Dras med hastighet 25 mm/min till brott

• Kraft och förlängning dokumenteras 

• Brottenergi beräknas

Sprött brott



Verifiering - svetsning

• 8 st 355-muffar

– Två fabrikat, Muff A, Muff B

– Skrapad / ej skrapad

– Fel svetstid

• 1 st 110-muff, Muff C

– Korrekt svetsad

• Stumsvetsad platta



Resultat skrapning

Korrekt svetsad Muff A

Muff A svetsad på ej skrapade rör



Resultat fabrikat

Korrekt svetsad Muff A

Korrekt svetsad Muff B



Resultat svetstid

Korrekt svetsad Muff A

Muff A svetsad halva tiden



Resultat svetstid

Korrekt svetsad Muff B

Muff B svetsad halva tiden



Jämförelse dimension, svetsmetod

Stumsvets

Korrekt svetsad Muff A

Korrekt svetsad Muff C

Resultat justerat för elektrosvetsarnas trådarea



Slutsatser
• FLTT (Full Length Tensile Test) överensstämmer väl med 

vedertagna metoder men ger mer data

• Metoden kan användas för att jämföra olika godkända 

muffar

• Vidare provning krävs för bestämmande av 

acceptanskriterier



Kravspecifikation - ny metod

• Objektivitet – mätbar egenskap som acceptanskriterium

• Mindre problem vid utförande (infästningbrott, ojämn 

hastighet, ojämn belastning) 

• Minst lika mycket info som befintliga metoder

• Giltighetsområde dn = 110 - 630 mm

• Enkel provberedning (enklare än eller jämförbar med 

double peel)



Vidare arbete
• Är befintligt acceptanskrav tillräckligt?

• Utreda varianter av provningen



Tack!


