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Phased array ultraljud från LTU (Inst för Signaler och System)

Datainsamling med full matrix capture (FMC) och avbildning med 

hjälp av totalfokusmetoden (TFM)

• Instrumentet vi 

använde är ett 

forskningsverktyg

• Swerea KIMAB är 

intresserade av att lära 

sig mer om denna 

OFP-metod

• Finns det intresse för 

att vi bygger upp 

kunskap och skaffar 

fältinstrument för att ha 

denna teknik tillgänglig 

på plats i Sverige? 
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Elmuffsvetsarna
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Vi har ännu inte något bra 

sätt att stega oss över en 

yta utan mäter bara 

området under proben. 

På elektrosvetsmuffarna 

blev det 9 mätpunkter 

med ett visst överlapp 



De 9 separata mätningarna var för sig 
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Sammanlänkade till en bild av tvärsnittet av 

svetsen
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HAZ

Eko från innerväggen av röret

Luftblåsa
Luftblåsa

Ej svetsat?

HAZ = heat affected zone 



Elmuffsvets 1
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HAZ

Eko från innerväggen av röret

Luftblåsa
Luftblåsa

Ej svetsat?

• Liten HAZ (för kort svetstid?) 

• Den förväntade sprödbrottslängden var större än

33% av svetslängden på minst ett ställe, dvs ej

godkänd



Elmuffsvets 2
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HAZ

HAZ

• Det ena röret var snett instucket (en vinkelmätning skulle

visa om röret är godkänt eller ej med avseende på

avvinkling enligt DVS 2202-1). 

• HAZ ser OK ut, dvs rätt svetstid. 

• Många både stora och små luftblåsor i svetsarna på båda

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

ställen, dvs ej godkänd.



Elmuffsvets 3
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HAZ HAZ

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

(antagligen ej godkänd med avseende på insticksdjup

enligt DVS 2202-1). 

• HAZ ser OK ut, dvs rätt svetstid. 

• 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



Sadlarna
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Vi mätte i 13 punkter runt 

ena halvan på sadeln



Sadel 1
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Reflektioner från 

luftspalten   

Ekon från 

innerväggen 

på röret   

• Det går att se ekot från röret på den del av svetsen som

mäts, dvs den är ihopsvetsad runt den halva som

mättes.

• Inga stora luftblåsor hittades. 

• Går ej att avgöra om den är godkänd eller ej. 



Sadel 2
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• Det går att se ekot från röret på den del av svetsen som

mäts, dvs den är ihopsvetsad runt den halva som mättes.

• Inga stora luftblåsor hittades men möjligen en del små

och trådarna ser ojämnt fördelade ut.

• Går ej att avgöra om den är godkänd eller ej.



Sadel 3
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• Det går att delvis se ekot från röret på den del av svetsen

som mäts, dvs den är åtminstone delvis ihopsvetsad runt 

den halva som mättes. 

• Inga stora luftblåsor hittades men möjligen en del små och

det ser ut som om det kan vara sämre ihopsmält. 

• Går ej att avgöra om den är godkänd eller ej



Stumsvetsar
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wedge
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Slutsatser

• Tekniken kan ge en bra bild av felaktigheter inne i svetsen som inte 

kan upptäckas med visuell kontroll, tex luftfickor och för kort svetstid 

(för liten HAZ)

• Vi ser inte om röret är oskrapat eller om det är fett på röret

• Ultraljud behöver kontakt mellan proben, ett mellanlägg och området 

som skall undersökas. Detta kan vara ett problem, speciellt vid 

komplicerade geometrier.

• Det presenterade arbetet var ett första försök från vår sida att 

använda phased array ultraljud för att mäta på PE-svetsar. En hel del 

förhållandevis enkla förändringar, såsom bättre kilar och kontrollerad 

stegning med proben skulle förbättra resultatet avsevärt.

• Om det finns en tillräckligt stor marknad kan Swerea tänka sig att 

satsa på att ha tekniken tillgänglig för provningar i Sverige/Norden
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Swerea – vi arbetar på vetenskaplig 

grund för att skapa industrinytta
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Vad är vi?
Vi är ett ledande forsknings-

institut inom områdena material-, 

process- och produktionsteknik 

samt produktframtagning.

+ Brest och St Etienne i Frankrike


