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Bakgrund och undersökt provmaterial

Swerea KIMAB har för undersökning erhållit två stycken svetsar från den 3,5 mil långa
Nynäsledningen. Det är en huvudvattenledning som går från Norsborgs vattenverk via
Haninge till Nynäshamn. Ledningen togs i drift under 2009 och efter kort tid i drift upptäcktes
ett läckage i en stumsvets.
För undersökning levererades följande provbitar till Swerea KIMAB.
1. Havererad stumsvets PE100, SDR 17, DN 500. Figur 1-2.
2. Flänsrörstycke PE 100, SDR 17, DN 500 innehållande en svets. Figur 3-4.
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Undersökningens syfte och omfattning

Den havererade svetsen har undersökts för att om möjligt hitta orsaken till det uppkomna
läckaget. Svetsen på flänsrörstycket har undersökts för att se om den visar tecken på att vara
felaktigt utförd och om det finns tendenser som tyder på att även denna svets skulle kunna
uppvisa läckage. Svetsarna har inspekterats visuellt, polerade tvärsnitt har studerats och
materialet nedbrytningsstatus har undersökts med OIT.
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Resultat

Visuell undersökning
Prov 1 Havererad stumsvets
Endast ena ”halvan” av den läckande svetsen har undersökts. Den havererade svetsytan
uppvisar ett mycket blankt utseende vilket tyder på att sammansmältningen varit obefintlig,
Fig 1. I det blanka området syns en mängd små gropar från blåsor, Fig 2. Brottytans utseende
tyder på att det till stor del är svetsvulsten som hållit ihop svetsen och att sammansmältningen
i rörgodset varit obefintligt.

B

A

Figur 1 Bild på den läckande stumsvetsen. Vita pilen visar ett område
med relativt god sammansmältning (vit pil). Övriga ytor (blå pilar) är
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blanka och tyder på obefintlig sammansmältning.

Svetsvulst

Figur 2. Figuren visar en närbild av position A i Figur 1. Den ”blanka” ytan (vita pilen) där
sammansmältningen bedömts vara obefintlig innehåller märken från blåsor. Svetsvulsten på insidan
är intakt (blå pil) medan svetsvulsten på utsidan har avlägsnats innan röret demonterades.

Figur 3. Figuren visar en närbild av position B i Figur 1. Det blanka området har indikerats med en vit
pil, inga blåsor är synliga i denna position. Svetsvulsten på insidan är intakt (blå pil) medan
svetsvulsten på utsidan har avlägsnats. I denna position är svetsvulsten mindre än i position A vilket
tyder på att trycket varit ojämnt fördelat längs rörets omkrets.
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Prov 2 Flänsrörstycke med stumsvets
Svetsen i flänsrörstycket har inte uppvisat läckage och förefaller vara fackmannamässigt
gjord.

Figur 4. Bild på flänsrörstycket med svets. Denna svets har inte uppvisat läckage och förefaller vara
fackmannamässigt utförd.

Undersökning av polerade tvärsnitt
Tvärsnitt av svetsarna polerades till högblank yta som behandlades med varmluft från en
varmgassvets. Detta får det material som varit smält runt svetsen att framträda vilket kan ge
information om hur svetsen utförts samt om man kan misstänka att felaktiga svetsparametrar
(temp och tryck) har använts. I Figur 5 och 6 nedan syns polerade och värmebehandlade
tvärsnitt av de båda proven.

Figur 5. Polerat och värmebahandlat tvärsnitt av
havererade svetsen (Prov 1). Svetsvulstens
utseende tyder på felaktiga svetsparametrar.

Figur 6. Polerat och värmebehandlat tvärsnitt
av svetsen i flänsrörstycket (Prov 2). Svetsen
uppfyller kravet på godkänd svets enligt DVS
2202-1
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I Prov 1, den havererade svetsen, syns längsgående märken på svetsen. Detta är märken efter
svetsspegeln och vid en korrekt utförd svets syns ett sådant märke eftersom röränden normalt
trycks mot spegeln en gång innan den sammanfogas. I den havererade svetsen syns tre sådana
märken, Figur 5.

Figur 7. De längsgående märkena (svarta pilar) på svetsvulsten hos den
havererade svetsen tyder på att provet värmts tre gånger på
svetsspegeln innan ändarna slutligen svetsades samman.

Utseendet hos svetsen i flänsrörstycket (Prov 2) uppvisar endast ett längsgående märke vilket
visar att dessa rörändar endast tryckts en gång mot spegeln vilket skall vara fallet vid en
korrekt utförd svets, se Fig 7.

Figur 8. På prov 2 syns endast ett längsgående märke efter svetsspegeln på
respektive svetsvulst (blå pilar). Detta visar att dessa rörändar endast tryckts en
gång mot spegeln vilket skall vara fallet vid en korrekt utförd svets.
Sammansmältningslinjen är indikerad med en vit pil.
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OIT mätningar
OIT mätningar ger ett mått på stabilisatorhalt i provet Stabilisatorer tillsätts plasten för att
motverka åldring och nedbrytning under tillverkning, svetsning och användning. OIT mäts i
minuter och anger den tid det tar för materialet att börja brytas ner i ren syrgas vid 200˚C. OIT
mäts med en differential scanning calorimeter (DSC). En hög halt stabilisator ger ett högt
OIT-värde och en låg halt stabilisator get ett lågt OIT-värde. En för hög svetstemperatur eller
en för lång tid på svetsspegeln förbrukar stabilisatorn vilket ger ett lågt OIT. I Tabell 1 visas
OIT värdet för ett antal positioner på de båda rören.
Position
Prov 2. Rörvägg flänsstycke
Prov 2. Svetsvulst i flänsstycket
Prov 1. Rörvägg havererat rör
Prov 1. Svetsvulst havererat rör
Prov 1. Materialprov från blanka ytan på
havererad svets
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OIT (min)
122
92
110
0
62

Diskussion

Undersökningen av den havererade svetsen, prov 1, visar att denna svets inte är korrekt utförd.
Svetsvulstens utseende påminner om utseendet på en svetsvulst hos en svets där ett för högt
svetstryck har applicerats under svetsningen, Figur 9.

Figure 9. Bild ur svetsstandarden DVS 2202-1 som visar en svets där svetstrycket varit för högt.

De längsgående märkena på svetsvulsten hos prov 1 tyder på att rörändarna tryckts flera
gånger mot svetsspegeln innan de slutligen sammanfogats vilket kan förklara svetsvulstens
utseende. Det låga OIT värdet i svetsvulsten på Prov 1 bekräftar att röränden troligtvis värmts
flera gånger vilket har förbrukat stabilisatorn. Orsaken till ”bubblorna” i ytan på svetsen är
svårt att fastställa. Troligtvis har svetsytorna kontaminerats då svetsen gjordes.
Svetsen i Prov 2 uppvisar inte samma typ av defekter och svestvulstens utseende uppfyller
kraven på en godkänd svets enligt DVS 2202-1. Se Appendix 1. Rörväggen bestämdes till 32
mm och svetsvulstens bredd till 22 mm vilket ger en godkänd svets med god marginal.
Område A, B, och C i Appendix 1 anger olika kvalitetskrav på svetsen.
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Slutsatser

Utseendet hos den havererade svetsen samt det låga OIT värdet tyder på att denna svets tog
lång tid att göra samt att man troligtvis värmt rörändarna flera gånger innan de slutligen
sammanfogades. Detta skulle kunna förklara att svetsytan kontaminerats vilket lett till bubblor
i svetsfogen, att all stabilisator förbrukats samt orsakat den obefintliga sammansmältningen.
Inga defekter påträffades i svetsen i Prov 2 som uppfyller standarden samt förefaller vara
fackmannamässigt gjord.

7

Referenser

1. DVS- Deutscher verband fur Schveissen ind Verwandte Verfaren, Directive DVS 2202-1

8

Appendix 1. Utdrag ur DVS 2202-1

A= High requirements
B= Medium requirements
C= Low requirements
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