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Okulär besiktning av 12 st muffar

4 stycken muffar kom 
det smälta och trådar 
ut ur.

Okulärt en misslyckad 
svets. 



Utvärderingsmetod - svets

• Bedömning av muffsvetsar enligt kraven i SS-EN 
12201-5:2011 med avseende på fläkhållfasthet enligt 
ISO 13954:1997.

• Provstavar tas där min och max gapet mellan muff 
och rör finns, från båda muffsidor.

• Max kraft och bedömning av brottytan enligt SS-ISO 
21751:2011. < 33% sprödbrott.



Muff 1, DN500

• Svetsningen godkändes inte eftersom en provstav 
uppvisade sprödbrott med ca 47% av brottytan.

• Denna svets innehöll en stor luftinneslutning som 
inräknades i sprödbrottet. (Inga spec. i standarden.)

• Utan luftinneslutningen skulle sprödbrottet vara ca 
30%, dvs muffen hade blivit godkänd.



Brott i röret

Initiering svets, brott i 
muff och svets

Initiering svets, muff och 
rör viker sig

Initiering svets, brott i 
muff och svets

Initiering svets, brott i 
muff



Orsaken till initiering i svetsen

• Den mest förekommande orsaken till att brottet 
initierades i svetsen var att materialet inte hade 
sammansmälts på ett bra sätt i utkanten av trådarna.



Jämföresle av kraften

• Kraften är beroende av muffens utformning!



2 och 5 muffarna

• Brott i muffen med låga kraftvärden!

Muff 2, DN500 Muff 5, DN560

En provstav F=9000 N, 
brott i rör och muff



Variationer i kraftvärden

• Kraften kan variera kraftigt då olika typer av brott 
inträffar för en mufftyp. 



Andra observationer

• I ett flertal av provstavarna kunde tydliga fel eller 
defekter ses:
- trådarna hade skjutits till ett visst område så att de 
låg väldigt tätt.
- inga trådar i vid ändarna
- stora luftinneslutningar i svetsen

Dessa defekter åter-
speglades för det mesta 
INTE i typen av brott eller i 
kraftvärdena!



Finns det ett samband mellan max eller 
min gapet/kraft/typ av brott?

• Inget entydigt samband 
kunde observeras 
mellan det maximala 
eller minimala gapet 
(mellan rör och muff) 
och typ av brott och 
kraftvärde.

Prov Gap
(mm)

F
(N)

A11max 7,0 8390

A11min 0,3 7650

B11max 6,0 9593

B11min <0,05 7271



Tid, Tryck, Temperatur

• Tyngsta muffen
• Längsta muffen
• Längsta kyltid
• Glappaste muffen

• 100 procent svets 



Kan man rangordna kvalitén av 
svetsen för de olika muffarna?
• Det förefaller svårt att rangordna svetsarnas kvalité 

enligt de kriterier som tillämpas i provmetoden.
• Kraftvärdena anses vara för beroende av muffens 

utformning för att kunna jämföras direkt.
• Metoden förefaller okänslig för defekter som 

förskjutna koppartrådar, är således inget mått på hur 
pass bra eller lätt en svetsning rent praktiskt utförs.

• En provningsmetod som är oberoende av geometrin 
skulle kunna komplettera denna provning för att 
bättre kunna skilja mellan muffarnas prestanda.



Andra kommentarer till 
provningsmetoden

• Standarden förefaller inte vara entydig i vissa 
punkter, tex hur luftinneslutningar ska bedömmas då 
de förekommer i brottytan.



• Double peel cohesion test skulle kunna vara en 
testmetod som inte är beroende av muffarnas 
geometri: .

• Analys av kraftkurvan.

• Åldringseffekter? 

• Andra kriterier för att kunna jämföra muffarna kan 
vara antal luftinneslutningar, verklig längd på 
svetszonen efter rören har skjutits i muffen

Kan man förbättra utvärderingen av 
muffarna vid jämförande tester?



Andra intressanta aspekter

• Koppartrådar, är det rätt lösning?… 
Ledningsförmågan ökar med temperaturen, lokal 
överhettning.

• Koppar och oxidation?

• Vidhäftningsyta (Svetszonens längd följer inte ökning 
i DN): Räcker längden för de stora muffarna med 
hänsyn till belastning med axiella krafter och 
svetsens kryphållfasthet



Dimensionskrav på 
elektrosvetsrördelar i SS -EN 
12201-3


