
 

  

  

 

UPPDRAGSRAPPORT 
 
KONFIDENTIELL 

 

 

 

Utvärdering av ny elektromuff 
från +GF+ med digitalröntgen, 
mikrovågsteknik och 
urrivningsprov enligt SS-EN 
EN12814 

 

Handläggare: Marie Allvar, Rikard Kärrbrant 

 & Daniel Ejdeholm  

Sektion: 61 & 74 

Telefon nr: 084404848 

E-post: marie.allvar@swerea.se 

Datum: 2014-12-12 

 

Er referens: Tomas Helenius 

 4S Ledningsnät 

 Sverige 

 

 

Swerea KIMAB:s Ref nr: 11688 

Ert Ref nr:  

 

Godkänd av:  Karin Jacobson 

 



  2 

  Ref nr: 11688 

   

Swerea KIMAB AB 

P O Box 7047 

SE-164 07 Kista, Sweden 

 

Isafjordsgatan 28A 

SE-164 40 Kista, Sweden 

 

Phone +46 (0)8-440 48 00 

Telefax +46 (0)8-440 45 35 

2012-08-08 

kimab@swerea.se 

www.swereakimab.se 
 

 

 

1. Bakgrund och Syfte 

Swerea KIMAB har på uppdrag av 4S ledningsnät mottagit en elektromuffsvets. 

Provkroppen som kan ses i Figur 1 består av en muff av märket ELGEF Plus, 

(Georg Fischer Piping system,+GF+) med dimension 500 mm och avsedd för rör 

med SDR 11-17,4. De anslutande rören är av märket AGRULINE (AGRU) med 

dimension 500x45,4 SDR11. Elektromuffen har en ny patenterad 

funktionsprincip, så kallad aktiv förstärkning. Denna funktion har sitt ursprung 

från tillverkningen, där en yttre rörsektion pressas med stor kraft över en inre 

rörsektion. Den yttre rörsektionen trycker på den inre under svetstiden då det töjda 

ytterröret krymper på grund av den förhöjda temperaturen. Fördelar med den 

aktiva förstärkningen gentemot en standardmuff är enligt produktbladet att 

ELGEF Plus skall klara av ett större glapp mellan rör och muff, ge upphov till ett 

högre svetstryck, motverka expansion av muff under fogning, och minimera 

bildandet av vakuumbubblor under kyltiden.   

 
Figur 1. Mottagen elektromuffsvets. Muff är av märket ELGEF Plus med dimension 500mm och 

avsedd för rör med SDR 11-17,4. De anslutande rören är av märket AGRULINE med dimension 

500x45,4 SDR11. 

Syfte med föreliggande uppdrag var att utvärdera svetskvaliteten med förstörande 

provning enligt SS-EN EN12814, samt att utvärdera fogen med oförstörande 

provning. Förutom digitalröntgen har även mikrovågsteknik använts. 

Mikrovågstekniken har tidigare ej varit kommersiellt tillgänglig i Norden och har 

utvecklats av företaget Evisive Inc. i USA. Tekniken lämpar sig för oförstörande 

provning av dielektriska material, såsom plaster och gummi då den mäter 

densitetsskillnader i form av polariserbara bindningar. Tekniken patenterades 

redan i början av 1990-talet, men har först på senare tid uppmärksammats för att 

kunna användas till att detektera kallsvetsade områden i PE som skarvats genom 

stumsvetsning eller elektromuffsvetsning.  
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2. Undersökning 

Visuell inspektion 
Elektrosvetsmuffen undersöktes genom visuell inspektion. Ytterdiameter, ovalitet 

och spalt mellan rör och elektrosvetsmuff mättes vid båda ändar av muffen.  

Oförstörande provning 
Oförstörande provning utfördes med mikrovågsteknik men även med 

digitalröntgen för att jämföra de olika metoderna med varandra. 

Digitalröntgningen utfördes av Inspecta Sverige, Solna. Provuppställningen visas i 

Figur 2. Röntgenbilder togs på 19 positioner runt om röret.  

 
Figur 2. Provuppställning digitalröntgen. Totalt togs 19 röntgenbilder med ett avstånd om 10 cm 

mellan varje position runt elektrosvetsmuffen. 

Provning med mikrovågsteknik utfördes av Inspecta Oy, Keminmaa, Finland, En 

schematisk beskrivning av tekniken kan ses i Figur 3. Provuppställningen visas i 

Figur 4. Skanningen av svetsområdet görs genom att sonden passeras över 

skarven och runt röret medan den sänder ut mikrovågor som två stycken 

mottagare tar upp för vidare bearbetning och analys. Resultatet presenteras 

grafiskt med olika färger för signalens intensitet i en graf med en horisontell axel 

vars skala motsvarar sondens läge utefter omkretsen, och en vertikal axel som 

anger sondens läge i den axiella riktningen.  
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Figur 3. Sändaren bestrålar föremålet med mikrovågor. Resultatet presenteras grafiskt med olika 

färger för signalens intensitet, i en graf med en horisontell axel vars skala motsvarar sondens läge 

utefter omkretsen, och en vertikal axel som anger sondens läge i den axiella riktningen.  

 
Figur 4. Provuppställning för oförstörande mikrovågsprovning. Skanningen av svetsområdet görs 

genom att sonden passeras över skarven och runt röret medan den sänder ut mikrovågor som sedan 

två stycken mottagare tar upp för vidare bearbetning och analys. 
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Förstörande provning 
Förstörande provning utfördes enligt SS-EN 12814 Provning av svetsförband i 

konstruktioner utförda av formvaror av termoplast. Del 4: Urrivningsprovning 
[1]

  

Testmetoden var decohesion testing. Provkroppar kapades med bandsåg ur 

svetsen. Bredden på varje provbit b var enligt standard 30 mm. I varje provkropp 

frästes ett anvisningsspår på båda sidor om provkroppen med en bredd av 5 mm 

med skarven centrerad i spåret, se Figur 5. Spårdjupet var enligt standard ¼ av 

provkroppsbredden. Hålen för montering i dragprovmaskinen var enligt standard 

≥ 5 mm, och placerade så nära varandra som möjligt. 

 
Figur 5. Provkropp för decohesion testing enligt SS-EN 12814. 

Provning utfördes med en draghastighet om 25 mm/min tills brott inträffade. I de 

fall brottet gick vid infästningshål eller på annat vis på avstånd från svetsen 

testades fogen även från andra kanten. I de fall brottet gick på avstånd från 

svetsen även där antogs 100% duktilt brott på den dolda arean, frånsett arean av 

uppenbara genomgående porer (d.v.s. håligheter sedda från sidan). Enligt standard 

mättes maximal kraft Fw (N), provkroppens bredd b (m) och halva höjd H (m) 

samt avståndet ci (m) mellan infästningshålen och svetsens kant. Svetsens 

brottseghet K beräknades enligt Ekv 1. Observera att ekvationen i standarden är 

skriven med fel enheter (mm används istället för m i ingående parametrar vilket 

ger annat resultat). 

 

  
    

  
 

 ⁄
          

 

  
   (Ekv 1) 

 

I SS-EN 12814-4 anges inga kriterier för vad som är ett acceptabelt värde för 

brottseghet K. I dokumentet WIS 4-32-08 från UK Water Industry
[2]

 från 2002 

anges följande acceptanskriterier för svetsar monterade i fält, förutsatt att brottet 

är > 75% duktilt: 

    

 K > 1,7 MN/m
3/2

: svetsen är fullgod 
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 1,2 < K < 1,7 MN/m
3/2

: troligtvis finns fel i svetsen som kan reducera 

svetsens prestanda men detta är inte nödvändigtvis ett kritiskt fel. Viss 

sprödhet kan väntas. 

 

 K < 1.2 MN/m
3/2

: kritiskt stadium, indikerar att svetsens funktion är på en 

kritisk nivå.  Svetsparametrar och monteringsförfarande bör kontrolleras. 

 

I SS-EN 12814-4 anges inga kriterier för vad som är en acceptabel andel 

sprödbrott, dock har de övriga standarderna som används för provning av 

elektrosvetsmuffar ISO 13954, ISO 13955 samt ISO 21751 enligt SS-EN 12201 

ett acceptanskriterium på att andel sprödbrott ska vara mindre än 33 % av den 

provade svetsytan. 

 

Enligt riktlinjer från tyska DVS 2203
[3]

 ska en elektromuffsvetsfog ej uppvisa 

sprödbrott på mer än 25 % av den provade svetsytan.  
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3. Resultat och diskussion 

Visuell inspektion 

Resultat och observationer från den visuella inspektionen visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Resultat visuell inspektion. 

Muff ID Ovalitet Ytterdiameter Spalt Noteringar 

M1 max 2 mm 505 mm max 1,6 mm Koppartrådar synliga 

utanför muffen 

Anmärkningsvärt var att en synlig koppartråd stack ut på varje sida av muffen, 

dock upptäcktes ingen polymersmälta utanför muffen.  

Oförstörande provning 

Den oförstörande provningen gjordes för att lokalisera potentiella defekter i 

svetsfogen vilket den förstörande provningen därefter skulle verifiera.  

Digitalröntgen 

Digitalröntgen påvisade genomgående porer i mitten av svetsfogen på båda sidor 

av muffen, en representativ röntgenbild kan ses i Figur 6. För röntgenbilder av 

samtliga positioner se Appendix A. Håligheterna är genomgående runt hela 

svetsfogen och har mest troligt uppkommit under kylningen efter svetstiden och 

orsakas av att under kylning försöker materialet återgå till sin ursprungliga volym 

(materialet har expanderat under svetstiden). Om inte muff och rör kan 

kompensera för detta kan porer bildas i fogen. Positionen hos porerna stärker 

denna teori då de är lokaliserade i mitten av fogen där polymersmältan haft sin 

högsta temperatur, dvs. positionen som kyls ned långsammast. Anmärkningsvärt 

är att det skett en avsevärd förflyttning av svetstrådarna under fogningen. Orsaken 

till att trådarna förflyttat sig så pass mycket är i dagsläget svårt att uttala sig om. 

 
Figur 6. Digitalröntgen av position 15 påvisar onormal positionsförflyttning av svetstrådarna samt 

porer som är lokaliserade i mitten av svetsen, på båda sidorna av muffen.  

Muffen ska med hjälp av den aktiva förstärkningen klara av spalter på, i detta fall, 

upp till 5 mm. Vakuumbubblorna ska också enligt produktbladet minimeras med 

hjälp av den aktiva förstärkningen, om detta har skett eller ej är svårt att uttala sig 

om då detta skulle kräva en större testmatris med jämförande tester.  

porer 
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Mikrovågsprovning 

Mikrovågsprovningen visade porer och otillräcklig sammansmältning (hädanefter 

benämnt bindfel). Porerna (de cirkulära avvikelserna som visas på resultatbilderna 

nedan) kunde verifieras med förstörande provning. Även förflyttningen av trådar 

observerades med mikrovågstekniken. Bindfelen, som indikeras av rosa områden 

på bilderna, kunde i vissa fall identifieras med oförstörande provning, men i andra 

fall inte. I vissa fall återfanns även områden med bindfel där mikrovågsbilderna 

inte visade rosa områden. Området mellan de två röda linjerna i Figur 7 är 

området mellan de två svetszonerna. I detta område bör det inte vara någon 

variation av mikrovågssignalen. Då detta inte är fallet, vilket tydligt kan ses i 

Figur 8, ansågs tekniken i detta fall vara otillräckligt kalibrerad/utvecklad för att 

kunna dra några slutsatser från. Samtliga bilder redovisas i Appendix B. Den 

horisontella axeln visar position i omkretsriktningen på röret och den vertikala 

axeln visar muffens bredd, d.v.s. position i rörets längdriktning. 

 
Figur 7. Resultatet av mikrovågsprovningen utförd av Inspecta Finland Oy. Området i mitten som 

markeras av de två röda linjerna är området mellan de två svetsområdena. Ovan och under detta 

område ses de två svetsarna. 

 
Figur 8. Resultatet av mikrovågsprovningen utförd av Inspecta Finland Oy.  
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Förstörande provning 

Sex positioner från områden där diskontinuiteter påvisats med oförstörande 

provning ansågs intressant att undersöka vidare med förstörande provning. För 

position av uttagna provkroppar se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Provkropparnas placering. Övre: utritat på muffen. Nedre: korresponderande mikrovågsbild, 

provkropparna togs från regioner där diskontinuiteter påvisats. 

 

Resultaten från den förstörande provningen visas i Tabell 2. L2 är mätt innan 

dragprovning som avståndet mellan innersta och yttersta koppartråd inom varje 

svetszon och ci efter dragprovning som avståndet mellan centrum av 

infästningshålet och brottinitieringspunkten. 

Tabell 2. Resultat förstörande provning. 
Skarv Prov Andel 

spröd-

brott 

L2 

 

Max. 

kraft 

Kraft 

vid 

initiering 

ci K – värde 

max kraft 

K- värde 

vid 

initiering 

Noteringar 

[%] [mm] [N] [N] [mm] [MN/m3/2] [MN/m3/2]  

1 

 

1 18 72 3567 1701 12 5,0 2,4  

3 24 82 3703 3703 20 7,0 7,0 Ej fullst. brott 

genom svets 

5 13 86 3226 1703 20 6,1 3,2 Ej fullst. brott 

genom svets 

2 2 15 88 2617 2178 21 5,1 4,3 Ej fullst. brott 

genom svets 

4 22 79 5152 5152 26 11,7 11,7 Annorlunda 

infästning 

6 13 78 3539 1907 16 5,8 3,2  

 

1 

2 

3 

4 6 

5 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Provkroppar och exempel på brottytor visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Provkroppar och exempel på brottytor 

Skarv ID Brottyta 

1 

 

1 

 

 

3 

 

5 

 

Genomgående 

porer 

Bindfel 

L2 
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2 

 

2 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomgående por 

 
Por 

Bindfel 
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Jämförelse mellan förstörande – och oförstörande provning  

Tabell 4 visar resultatet av jämförelsen mellan förväntat fel från 

mikrovågsundersökning och fel funna med förstörande provning. 

 

Tabell 4. Resultat av jämförelsen mellan förväntade fel från mikrovågsundersökningen och fel funna 

genom förstörande provning.  

Område/ 

provkropp 

Mikrovågor 

Förväntat fel 

Förstörande provning 

Funna fel 

1 bindfel i ytterkant bindfel inre och yttre kant 

2 por i mitten stort bindfel inre kant, litet bindfel 

yttre kant. Stor por i mitten  

3 felfri  bindfel inre och yttre kant 

4 por i mitten Por i mitten, litet bindfel inre och 

yttre kant 

5 bindfel i mitten litet bindfel inre och yttre kant 

6 lite bindfel i mitten bindfel inre och yttre kant 

 

Resultatet från den förstörande provningen styrker inte de påstådda möjligheterna 

med mikrovågstekniken. Orsaken till detta kan vara många, tekniken är relativt ny 

och detta var den första elektrosvetsmuffen som Inspecta Finland undersökte. 

Tekniken kräver enligt tillverkarna att metoden måste kalibreras mot en perfekt 

svets för att därefter undersöka felaktiga sådana. Om detta innebär att en 

kalibrering av varje elektromuff och storlek för varje tillverkare är idag svårt att 

uttala sig om.  

Mikrovågstekniken kan vara en lovande teknik men det krävs vidare forskning 

och systematiska studier för att kunna bedöma metodens lämplighet som 

oförstörande provningsmetod. Det är tänkbart att vidare utveckling och djupare 

analys av signalerna kan leda till metoder för att lättare tolka avvikelser i signalen 

och relatera dessa till diskontinuiteter och defekter i materialet utan att ha 

specifika referenser för olika muffar och dimensioner. Detta är ett önskvärt mål då 

det dels är svårt att producera en perfekt elektromuffsvets för referens, och dels är 

tids- och resurskrävande att producera en referens för varje provad muff. Om 

materialets kända egenskaper kunde användas för att ”förutse” hur signalen från 

en perfekt svets skulle sett ut är det tänkbart att avvikelser i signalerna lättare kan 

tolkas och i ett sådant fall anses metoden ha ett stort potentiellt värde som 

provningsmetod.  

Bindfel är den defekt som inte med säkerhet kan påvisas med någon känd 

provningsmetod men som står för en stor andel av orsakerna till underkända 

svetsar. Om mikrovågstekniken kan detektera bindfelen och dess utsträckning, 

vilket hävdas av tillverkarna, anses det vara av stort värde att fortsätta 
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utvecklingen mot bättre förståelse av signalerna och en mer direkt koppling 

mellan signal och defekt. I resultaten presenterade i denna rapport återges 

”samma” signal, de rosa områdena, även i det kalla området i mitten av muffen. 

Detta är ett tydligt exempel på en avvikelse som kräver djupare förståelse. 

 

 

4. Slutsatser 

Alla de sex testade provkropparna visade 75 % eller högre andel duktilt 

brottbeteende och K-värdet var i samtliga fall över 1,7 MN/m
3/2

 vilket indikerar 

en godkänd svets.  

Mikrovågsprovningen visade indikationer på bland annat porositet och bindfel. 

Dock hittades lika många defekter som metoden missade så inga slutsatser kan 

dras om huruvida metoden är lämplig utan ytterligare kalibrerade tester måste 

utföras för att kunna bedöma metodens applikationsvärde.  

Digitalröntgen påvisade förflyttning av svetstrådarna och genomgående porer som 

löpte runt hela svetsfogen, vilka också påvisades med förstörande provning. 
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6. Appendix A – Digitalröntgen 

Digitalröntgen utfördes av Thomas Henriksson från Inspecta Sverige. 

Mellanrummen mellan varje bild är 10 cm av omkretsen på muffen och totalt togs 

röntgenbilder på 19 positioner.  

1 

 

2 

 

3 
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7. Appendix B - Mikrovågor 

Mikrovågstekniken utfördes av Jouni Koivumäki från Inspecta Oy, Finland. 

Utrustningen levererades i mars 2014 och detta är den första elektrosvetsmuffen 

som de har undersökt. Jouni har nivå 2, enligt Evisives utbildningsprogram där 

nivå 3 är högst. Resultaten har verifierats med Bob Stakenborgh som har nivå 3. 
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