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1. Bakgrund
Elektromuffskarvar är idag vanligt förekommande på VA-ledningar och kan utgöra en svag
punkt för ledningen om svetsningen är utförd på ett undermåligt sätt. Det är därför väsentligt
att skarvarna har en god kvalité. Kvalitén på skarven bedöms idag med ett s.k. procedurprov.
Svetsningen görs enligt monteringsanvisning utanför ledningen med två rörbitar innan den
skickas på förstörande provning enligt standard för att säkerhetsställa att svetsen är av god
kvalité.
Elektormuffar introducerades på marknaden tidigt på 1990-talet och var ett välkommet
alternativ till stumsvetsning eftersom ingen tung och otymplig utrustning behövdes, och att
svetsningen kunde göras på plats nere i gropen där den skulle installeras. Användandet av
elektrosvetsmuffarna har tyvärr inte alltid varit helt problemfritt och omfattande brott/haverier
har förekommit främst vid elektromuffskarvning av rör med större dimensioner.
Vid en installation av elektrosvetsmuffar placeras rören i muffen enligt figur 1. Innan röret
monteras in i elektromuffen genomgår röret och muffen flera andra steg för att säkerhetsställa
en god svets t.ex. skrapning, spritning och att mätning av rörets toleranser, dessa steg
diskuteras inte i den här rapporten. När väl rören är på plats i muffen ansluts ett
elsvetsaggregat som värmer koppartråden i muffen. Koppartråden värmer polyetenet så pass
mycket att materialet smälter.

Figur 1. Illustration av hur en elektorsvetsmuff är konstruerad.
Idag finns två standardmetoder som kan användas vid provning av större elektrosvetsmuffar
(över 90 mm i nominell ytterdiameter) ISO 13954:1997 [1] samt SS-EN 12814-4 [2].
Gemensamt för bägge metoder är att man utvärderar andelen segbrott/sprödbrott. Begreppen
segbrott/sprödbrott illustreras på ett bra sätt i standarden ISO 21751:2011 [3], figur 2. Vi
refererar därför till denna standard då varken referens [1] eller [2] har illustrativa bilder på
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segbrott/sprödbrott. Detta bör ses som en begränsning av standarderna, då standarden skall ha
klara direktiv på vad som är acceptabelt och en detaljerad beskrivning för hur bedömningen
skall göras. För att en skarv på en elektrosvetsmuff skall kunna vara godkänd enligt ISO
13954:1997 krävs det att andelen sprödbrott är mindre än 33% för samtliga prover enligt SSEN 12201-3 [4]. SS-EN 12814-4 har inget angivet kriterium varken i standarden eller i SS-EN
12201-3, men 33 % brukar även här anses som ett lämpligt kriterium.

Figur 2. Bilder som visar på skillnaden på ett duktilt brott(segbrott) och ett sprött brott,
bilderna till vänster visar utseendet av ett sprött brott där översta bilden visar brottytan från
ovan och nedersta bilden visar från sidan. Bilderna till höger visar utseendet på ett duktilt
(segt) brott även här visar den översta bilden brottet från ovan och den nedersta visar från
sidan. Figurerna kommer från standarden ISO 21751:2011 där de används för att beskriva
spröd- respektive segbrott [3]
Definitionen av ett sprött brott är att en väldigt liten plastisk deformation har inträffat innan
brott och att sprickan är instabil och propagerar utan en ökad applicerad spänning.
Definitionen av ett duktilt (segt) brott är ett brott där en betydande plastisk deformation har
skett innan materialet gick till brott. Brottet är mera stabilt och kan motstå mer förlängning.
Skillnaderna mellan en brottyta av spröd respektive seg karaktär är inte alltid självklar, vilket
ställer höga krav på personen som skall tolka resultatet. Dessutom kan spröda eller sega
tendenser erhållas om man har slarvat med provberedningen eller om provningen inte är helt
utförd enligt standarden.
I figur 3 kan vi se provuppställningarna för ISO 13954:1997 och för SS-EN 12814-4. Från
figuren kan man se att enligt ISO 13954:1997 provas svetsfogen genom att elektromuffen dras
loss från röret genom fläkning. Denna metod kallas därför ibland för enkel peel (enkel
fläkning). I fallet för SS-EN 12814-4 utsätts både rör och elektromuff för dragbelastning
(fläkning), därför kallas denna provning oftast för dubbel peel (dubbel fläkning). Vid samtliga
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fall skall provkropparna vara fritt inspända för att undvika eventuell uppkomst av icke
relevanta krafter t.ex. friktion mellan bult och plast.

ISO 13954:1997

SS-EN 12814-4

Figur 3. Bilden visar skillnaden mellan de olika standardmetodern. Bilden till vänster visar
provuppställningen för ISO 13954:1997 (enkel peel) och bilden till höger visar
provuppställningen för SS-EN 12814-4 (dubbel peel).
En litteratursökning i ämnet visar att tidigare studier har fokuserats enbart på att lokalisera
kallsvetsar med hjälp av standardprovningarna. Idag finns ingen studie som diskuterat
provningarnas lämplighet och jämför de två standardprovningarna, vilket bör ses som en
förutsättning för att välja lämplig provmetod så att utvärderingen av muffarna kan göras på ett
korrekt och lämplig sätt.
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2. Vad används idag
I Sverige är ISO 13954:1997 vanligast. ISO 13954:1997 används för rör med dimensioner
från 90 mm och uppåt. Standarden går inte igenom några begränsningar utan hänvisar till
samtliga elektrosvetsmuffar från 90 mm. Men är detta hela sanningen? Vad krävs egentligen
för att kunna testa enligt ISO 13954:1997? Vilka är standardens begränsningar? Vad är viktigt
att tänka på och vilken provning kan man använda istället?
Om man tittar till andra länder t.ex. Storbritannien används istället SS-EN 12814-4. Vad är
anledningen till detta?

3. Mål
Målet med den här studien är att jämföra de två olika dragprovningsmetoderna. Vilka fördelar
och nackdelar har respektive provningsmetod och vilken är lämpligast att använda och till
vilken dimension? Tanken med den här studien är att förstå hur provgeometrier,
draghastigheter och provbearbetning kan påverka resultatet av provningen. Vi skulle kunna
gjort en studie där vi endast helt och hållet provade enligt standarden, men detta hade inte
varit till någon direkt nytta. Istället har vi försökt att i detalj förstå provning för att kunna ge
en så noggrann rekommendation som möjligt på vad som är viktigt vid förstörande provning
av elektrosvetsmuffar.

4. ISO 13954:1997 – Enkel peel
ISO 13954 är till för elektrosvetsmuffar där röret har en nominell ytterdiameter från 90 mm.
4.1 Geometri
Provkroppen på ISO 13954:1997 har en speciell utformning. Bredden får vara 25 mm (+5/-0)
eller den nominella tjockleken av röret med toleranserna +5/-0 mm. Provkroppsgeometrin
kräver dessutom att man har minst 125 mm kvar från röret utanför elektrosvetsmuffen, figur
4. Av detta kommer 50 mm att användas som greppyta och 75 mm kommer att vara fritt vid
provuppställningen för att uppnå rätt moment vid provning (figur 3 på sidan 4).
Enligt standarden skall man ta med provkroppar från där ”gappet” mellan rör och
elektrosvetsmuff är som minst respektive störst.

Figur 4. Provkroppsgeometrin för ISO 13954:1997
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4.2 Draghastigheter
Enligt ISO 13954:1997 kan hastigheter mellan 20 till 50 mm/min användas. Om man är
osäker vilken draghastighet man skall använda bör en hastighet på 25 mm/min tillämpas.
4.3 Uppmätt
Maxkraft, andelen sprödbrott samt en notering på var elektrosvetsmuffen gick till brott skall
göras, eftersom det kan inträffa utanför svetsfogen.
4.4 Bedömningar
Bedömning görs utifrån andelen sprödbrott och segbrott. I ISO 13954:1997 finns inga kriterier
på vad som är acceptabelt, istället måste man hänvisa till SS-EN 12201-3 [4] där det framgår.
Enligt SS-EN 12201-3 får andelen sprödbrott för ISO 13954:1997 inte överstiga 33% för
någon av provkropparna.

5. Begränsningar/nackdelar med ISO 13954:1997
Begränsningarna/nackdelarna med ISO 13954:1997 som rapporteras i den här studien är
baserade på Swerea KIMABs tidigare erfarenheter vid provningar enligt standarden.


Draghastigheten är en begräsning för provning enligt ISO 13954:1997 eftersom fler
olika draghastigheter föreskrivs i standarden. Polyeten är ett viskoelastiskt material
vilket innebär att polyeten har både en viskös och en elastisk del. Bidragen från
respektive del är olika stora beroende på draghastighet. Vid höga hastigheter
dominerar den viskösa delen och vid låga hastigheter den elastiska Med andra ord kan
man få olika resultat beroende på vilken draghastighet man använder. Dessutom så
beror den erhållna maxkraften av vilken draghastighet man använder och är större vid
högre draghastigheter.



Att bredden på provkroppen kan vara endera 25mm eller rörets bredd. En bredare
provkropp ger segare tendenser därför är det viktigt att alltid välja provkroppar av
samma bredd, för att kunna jämföra mellan serier. Det skulle vara en fördel om man
valde att ha denna bredd bestämd till 25mm och ingenting annat. Bredden på
provkropparna påverkar dessutom den uppmätta maximala kraften, vilket kan ge
upphov till förvirring om man jämför olika provningar. Om man har en bredare
provkropp krävs det mera kraft för att få den att gå till brott.



Vid provning enligt ISO 13954:1997 så uppkommer ett moment i svetsfogen. Detta
moment uppkommer normalt inte vid verkliga uppkomsten av brott för svetsfogen och
ger upphov till segare tendenser då plasten tenderar att töjas mer då den skjuvas.



Kedjan som skall spänna upp dragprovningen är ett besvärligt inslag i
provningsförförandet då kedjan ofta går emot den översta delen av provkroppen i det
initial skedet av provningen.
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Momenten som uppkommer vid provningen kan ibland ge upphov till att brottet går
genom elektrosvetsmuffen innan hela svetsfogen går av, vilket gör det omöjligt att
bedöma resultatet figur 5.

Figur 5. Figuren visar en provkropp där provkroppen gått till brott utanför svetsfogen


Enkel peel kräver betydligt längre dragsträckor jämfört med dubbel peel, vilket ställer
högre krav på dragprovningsmaskinen.



Tunnväggiga elektrosvetsmuffar utgör ett annat problem vid provningen. Eftersom
avståndet från hålet till väggändan är mindre än bredden på svetsfogen tenderar
provkroppen att gå till brott genom att bulten dras genom plasten eftersom svetsen blir
starkare än väggändan, figur 6. Till skillnad från ISO 13954:1997 har dubbel peel i SSEN 12814-4 möjlighet att testa med ett fräst spår i sin provkropp, vilket ger ett mer
riktat brott.

Figur 6. Bild på en enkel peel provkropp där bulten dragits genom polyetenet istället för att
svetsfogen dragits till bortt.
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6. SS-EN 12814-4 – Dubbel Peel
I standarden SS-EN 12814-4 finns tre olika fläkningsprovningar (peel test) beskrivning: Tpeel, decohesion och crush test. T-peel tillämpas då den nominella tjockleken på röret/muffen
är under 10 mm. Crush test är en ”krossprovning” som testar svetsfogens styrka om röret
krossas, se standard för mer detljer. Decohesion är provningen som är alternativet till ISO
13954:1997 och tillämpas för elektrosvetsmuffar med en nominell ytterdiameter över 90 mm
och är den provning som kommer att beskrivas i den här rapporten.
Decohesion kan tillämpas på elektrosvetsmuffar med en nominell tjocklek på röret/muffen
över 10 mm. Till skillnad från ISO 13954:1997 så ger SS-EN 12814-4 mer detaljerad
beskrivningar och modifieringar till provkroppen om provningen misslyckas.
6.1 Geometri
Dubbel peel provkropparna i SS-EN 12814-4 kan ha två olika alternativa geometrier,
beroende på hur svår en svetsfog är att testa. Skillnaden mellan geometrierna är om man har
ett fräst anvisningsspår s.k. side grooved eller ej, figur 7 och figur 8.
Det första alternativet (hädanefter refereras som alternativ 1) har en enkel geometri där man
kapar ut rektangulära provkroppar med skarven i mitten enligt figur 7. Provbitarnas längd
skall vara halva längden av elektrosvetsmuffen.

Figur 7. Visar den enkla dubbel peel provkroppens utseende som vi refererar till som
alternativ 1
Bredden på provkroppen är beroende på den nominella ytterdiametern av röret. För rör med en
nominell ytterdiameter från 90 mm till 180 mm skall en bredd på 20 mm användas. För ett rör
med en nominell ytterdiameter på över 180 mm används en bredd på 30 mm. Sidorna på
provbitarna skall vara så plana som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat.
Om svetsfogen inte kan dras till brott med alternativ 1 (t.ex. om brottet inträffar vid
infästningen) tillämpas en alternativ provkroppsgeometri med ett fräst sidospår (härefter
refereras som alternativ 2), figur 8. Det frästa anvisningsspåret (på engelska kallat side
grooved) riktar in och underlättar brottbildningen. Fräsningen skall utföras ¼ in på varje sida
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av provkroppen och med en bredd av 5 mm med skarven centrerad. Fräsning ökar den lokala
belastningen som verkar på skarven och minskar därmed möjligheten för provkroppen att gå
till brott utanför skarven.

Figuren 8. Provkroppsgeometrin i alternativ 2 i SS-EN 12814-4 där provkroppen har ett fräst
anvisningsspår i svetsfogen för att rikta in brottet i skarven.
Bredden på provkroppen är den samma för alternativ 1 och alternativ 2.

6.2 Draghastigheter
Enligt standarden skall en draghastighet på 25 ± 2,5 mm/min tillämpas oberoende av
geometri. Vilket till skillnad från ISO 13954:1997 är betydligt mer fixerad.
6.3 Uppmätt
Enligt standarden mäts den maximala kraften, bredden, höjden och längden på den initierande
sprickan. Dessa kan sedan tillämpas för att beräkna svetsfogens brottseghet enligt följande
ekvation (ekv 1):

(Ekv 1)
K är ett mått som (förenklat) beskriver hur mycket energi som behövs för att initiera en
sprickbildning i svetsen, Fw är den maximalla uppmätta kraften (N), ci är längden på den
initierade sprickan som uppkommer (mm), b är bredden (mm) på provkroppen (för prover
med anvisningsspår är b bredden på det som inte frästs bort), H är halva provkoppstjockleken
(mm) och adderingsdelen i ekvationen (3,46+2,38) är en anpassning för att tillämpa
brottseghet på material som är viskoelastiska.
6.4 Bedömning
Bedömning görs utifrån andelen sprödbrott och segbrott på brottytan samt brottsegheten.
Dock så anger inte SS-EN-12814-4 några kriterier för vad som är en acceptabel andel av
sprödhet eller vad som är ett acceptabelt värde för brottsegheten. Därför råder det en viss
oklarhet i bedömning.
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7. Erfarenheter från Dubbel-peel testning
I den här delen av rapporten redovisar vi våra erfarenheter från dubbel peel provning för att
visa metodens begränsningar och vad som är viktigt att tänka på för att förstå vilka eventuella
fördelar metoden kan ha. Detta görs genom att jämföra olika geometrier, effekten av olika fel
man kan göra vid provberedningen samt visa vad det blir för resultat då man använder olika
draghastigheter.
7.1 Effekter av dålig provberedning av provkroppsgeometri typ 1
Enligt standarden så skall provkropparna vara så plana som möjligt. Därför genomfördes en
studie som jämförde prover som genomgått planfräsning med prover som grovkapats med
bandsåg, figur 9. Till undersökningen gjordes 5 provkroppar av varje som sedan provades
med en hastighet av 25 mm/min.

Figur 9. Provkroppsgeometrier av typen alternativ 1 (utan ett fräst spår) där provkroppen till
vänster har grovkapats med bandsåg och provkroppen till höger har blivit planfräst och fått
en planare och jämnare yta.
Figur 9 och figur 10 visar brottytorna för en planfräst respektive grovkapad provkropp av
typen alternativ 1. På bilden kan man se en antydan till att den planfrästa provkroppen i figur
9 har en jämnare brottyta jämfört med den som grovkapats. En jämnare brottyta är att föredra
då det är enklare att bedöma svetsen.

Figur 10. Brottytan på en planfräst provkropp av typen alternativ 1.
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Figur 11. Brottytan på en provkropp av typen alternativ 1 som grovkapats.
En annan fördel med att planfräsa provkropparna är att brottbildningen blir rakare (figur 12)
jämfört med om provkropparna som bara grovkapats.

Figur 12. Man får ett rakare brott för de planfrästa provkropparna av typen alternativ 1.
Samtliga av de planfrästa proverna hade en jämnare brottyta i jämförelse med de grovkapade,
vilket indikerar att plana prover är viktigt.
7.2 Sneda hål
I den här delen av rapporten ville vi demonstrera hur viktigt det är med rak hålltagning. Detta
gjordes på grund av att standarden inte tar upp hur viktigt det är med rak hålltagning. Vi
tillverkade tre provkroppar med sneda hål för provinfästningen och drog dessa till brott med
en hastighet på 25 mm/min.
Figur 13 visar de tre provkroppar som testats. Man kan klart se att de översta delarna på
provkropparna (där sneda hål har gjorts) har utsatts för en krökning (skjuvning).
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Figur 13. Figurerna visar tre provkroppar av typen alternativ 1 som dragits till brott med
sned infästning. På grund av den sneda infästningen har den översta delen på provkropparna
utsatts för en skjuvning.
En skjuvning är inte vad som eftersträvas vid provningen och ger upphov till segare trender då
plasten töjs ut i stråk vid provningen (figur 14) och bör alltid undvikas vid provning av
elektrosvetsmuffar.

Figur 14. Figuren visar hur plasten på provkroppen dragit ut i långa sega ”stråk” på grund
av den skjuvning som uppkommit då hållen borrats snett.
Håltagningen för provinfästningen är alltså viktigare än man kan tro. Håltagningen måste ske
på ett så rakt sätt som möjligt för att fläkningen skall ske rakt i svetsfogen. Om detta inte görs
tenderar svetsfogens brottyta att tolkas som att fogen uppvisar ett mer duktilt brott än vad den
i själva verket har.
7.3 Skillnader mellan alternativ 1 och alternativ 2
Enligt standarden så skall provgeometri alternativ 2 tillämpas om provningen med den enkla
geometrin (alternativ 1) inte går att utföra. När är då detta? Vanligast anledningen är att
tjockleken på elektrosvetsmuffen är relativt liten så att bulten dras genom plasten innan
svetsen går till brott.
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Figur 15. Bulten har dragit igenom plasten då den tunna plastbiten vid bulten är svagare än
svetsfogen.
Det frästa anvisningsspåret i alternativ 2 geometrin riktar in kraften i svetsen, vilket gör att det
enklar går till brott i svetsfogen figur 6. Anvisningen gör att området som belastar svetsfogen
utsätts för dubbelt så hög spänning jämfört med övriga områden. Vi vill samtidigt påpeka att
skillnaden i den kraft som krävs för att dra de olika provkroppsgeometrierna är betydande,
vilket gör att man inte skall stirra sig blint på det resultat som erhålls i maxkraft. En
provgeometri enligt alternativ 2 kräver mycket mindre kraft (kring hälften) att dra till brott
jämfört med en provgeometri av typen alternativ 1.

Figur 16. Dragen provkropp av typen alternativ 2
För att visar hur känslig provkroppen med det frästa anvisningsspåret (alternativ 2) är jämfört
med provkroppen utan (alternativ 1) utfördes provning med olika hastigheter. Visserligen
förespråkar standarden att dubbel peel provning skall göras med en hastighet på 25 mm/min,
men draghastigheten påverkar resultatet vilket kan ge en god indikation på hur känslig
provningen är och om de olika provkroppsgeometrierna är olika känsliga. I den här studien
testades 3 provkroppar från vardera typ av provkroppsgeometri (alternativ 1 och alternativ 2)
med hastigheterna 20 mm/min och 50 mm/min.
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Figurerna 17 och 18 visar brottytor på alternativ 2 provkroppar som provats med en hastighet
på 20 respektive 50 mm/min. Från bilderna kan man utskilja att hastigheten har haft en
betydelse för provningen eftersom proven som dragits med en draghastighet av 20 mm/min
har något segare tendenser jämfört med de som utsatts för en draghastighet av 50 mm/min.

Figur 17. Provkropp enligt alternativ 2 (utfrästa) som testats med en draghastighet på 20
mm/min. Brottytan visar segare tendenser jämfört med de provkroppar som dragits med 50
mm/min.

Figur 18. Provkropp enligt alternativ 2 (utfrästa) som testats med en draghastighetpå 50
mm/min. Brottytan visar sprödare tendenser jämfört med de provkroppar som dragits med 20
mm/min.

Figurerna 19 och 20 visar brottytor på alternativ 1 provkroppar som provats med en hastighet
på 20 respektive 50 mm/min. För dessa prover har hastigheten inte haft lika stor betydelse
vilket ger en indikation på att provningen inte är lika känslig.
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Figur 19. Provkropp enligt alernativ 1 dragen med en hastighet av 20 mm/min

Figur 20. Provkropp enligt alternativ 1 drag med en hastighet av 50 mm/min.
Vi kan dra slutsatsen att provgeometrin har en viss betydelse för provningen. Genom att fräsa
ett anvisningsspår i svetsfogen enligt alternativ 2 kan en bättre bedömning av brottytan göras
då provningen blir mera riktad, eftersom belastningen är koncentrerad på svetsfogen vid
provningen.
7.4 Brottseghet Kc
Till skillnad från ISO 13954:1997 så har SS-EN 12814-4 en formell (ekv.1 på sidan 9) för att
kunna beräkna brottseghet (K-värde). Principen med brottmekanik är att beräkna hur mycket
energi som krävs för att initiera en spricka i materialet. Brottseghetens K värde är dessutom
oberoende av dimension, tillskillnad från att mäta bara kraften. Dock så anger inte SS-EN
12814-4 några kriterier för vad som är ett acceptabelt värde för brottseghet. I litteraturen kan
man finna acceptanskriterier angivning i ett dokument från UK water Industry från 2002 [5].
Dessa föreskriver följande:
Swerea KIMAB AB
Box 7047

Isafjordsgatan 2A

Phone +46 (0)8 440 48 00

SE-164 07 Stockholm, Sweden

SE-164 07 Stockholm, Sweden

Telefax +46 (0)8 440 45 33

kimab@swerea.se
www.swereakimab.se

16



Om värdet för K är större än 1,7 MN/m3/2 indikerar detta på att svetsen är fullgod.



Om värdet för K är mellan 1,2 till 1,7 MN/m3/2 indikerar det att de med stor
sannolikhet finns ett fel som kan påverka svetsens funktion. Påverkan behöver inte
resulterar i ett haveri (vid normala driftsförhållanden). Brottytan kommer att ha en viss
andel sprödbrott.



Om värdet för K är under 1.2 MN/m3/2, indikerar det på att svetsens funktionalitet är
på en högst osäker nivå (kritisk stadium). Brottytan blir i detta fall oftast helt sprött
och man bör kontroller vilka svetsparametrar som används (enligt referens 5)

Enligt referensen (5) så skall endast svetsfogar som visar upp en andel sprödbrott på mindre
än 25 % bedömmas med ett K-värde. Referensen anger även att ovanstående kriterier gäller
endast för svetsar som svetsas ute på fältet, ifall man skall bedöma ett procedurprov eller en
svets som är gjord på fabrik accepteras endast värden på över 1,7 MN/m3/2 och en seghet på
100 %.
Fördelen med Kc beräkningen är att man får ett värde som kan ge en indikation på vad som är
en fullgod respektive undermålig svets, men det finns en faktor som kan påverka resultatet. Ci
värdet, som är ett mått på spricklängden som initierats i materialet är svår att uppskatta. Dels
sker sprickinitiering väldigt fort och dels påverkas resultatet betydande på 1 mm skillnad. För
att visa på detta ger vi följande exempel:
Ifall en provkropp med ett fräst anvisningsspår har dragit med en maxkraft på Fw=1,7 kN,
och provkroppen har en tjocklek på 60 mm (H=30mm) och en bredd på 15 mm p.g.a.
anvisningsspåret, då varierar resultatet beroende på den initiala spricklängden enligt
följande:
 Ifall spricklängden (ci) är 1 mm blir resultatet Kc = 1,63 MN/m3/2 vilket enligt ovan ger
en indikation på att något kan vara fel med svetsen.
 Ifall ci är istället 2 mm blir resultat istället Kc=1,71 MN/m3/2 vilket är ett godkänt
resultat.
Att uppskatta en spricklängd mellan 1-2 mm är inte speciellt lätt att göra, speciellt om man
måste göra detta på en mycket kort tid vilket man gör vid provningen. Från exemplet ovan kan
man även observera att en kortare spricklängd ger ett mindre k-värde, på samma sätt påverkar
även kraften K-värdet, exempel:
Ifall man har samma provkropp från exemplet ovan (H=30 mm och b=15 mm) men om den
utsatts en maxkraft på Fw=1,8 kN och sprickängden uppskattad till ci = 1mm så blir K-värdet
K=1,73 MN/m3/2.
Alltså har undermåliga svetsar enligt K-värdet en kombination av en låg maxkraft Fw och en
kort sprickinitiering ci. Med andra ord krävs det mindre kraft (eller rättare sagt energi) för att
initiera en liten spricka i materialet ifall svetsfogen har en spröd karaktär vid brott.
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Det skall nämnas att för samtliga provningar med anvisningsspår som vi testade i den här
studien så var den maximala kraften som minst 1,8 kN (normalt vid ca 3,0 - 4,0 kN). För
denna provkropp som har H=30mm och b= 15mm och en kraft på 1,8 kN så måste ci (ej
uppmätt) ha haft ett värde på under 1mm för att K-värdet skall vara under 1,7 MN/m3/2,vilket
bör anses som omöjligt att uppskatta med ögat. Provkroppen i frågan hade en sprödhet på 64
% (vilket bör ses som kraftigt undermåligt) och ett ci-värde över 1mm. Detta resultat visar att
man aldrig bör basera sina bedömningar endast med avseende på K-värdet. Med tanke på våra
indikationer från beräkningarna så rekommenderar vi att samtliga svetsar med ett beräknat Kvärde på under 1,7 MN/m3/2 bör underkännas, vi har svårt att se att mellankriteriet mellan 1,21,7 MN/m3/2 har en bra funktion vid bedömmandet av elektrosvetsmuffar.
7.5 Summering
Vid provning enligt SS-EN 12814-4 är det viktigt att provberedningen är av högsta klass
annars riskerar man att påverka resultatet. Provkropparna utan fräst anvisningsspår skall vara
planfrästa och håltagningen skall göras så rakt som möjligt. Genom att utföra testet med en
provkropp med ett fräst anvisningsspår enligt alternativ 2, kan en provning med en minimal
påverkan från andra faktorer utföras. Beräkning av brottsegheten (k-värde) ger ett
dimensionsoberoende värde på hur mycket energi som måste tillämpas för att initiera sprickor
i svetsfogen. Man bör dock aldrig basera sin bedömning enbart på K-värdet eftersom den kan
vara missvisande.

8. Nackdelar med SS-EN 12814-4
Vid provning enligt SS-EN 12814-4 är provberedningen viktig vilket måste vara väl utförd
annars kan resultatet påverkas. Om man dessutom gör ett fräst anvisningsspår i provkroppen
blir provberedningen svårare och mer tidskrävande.
Bedömning av den initiala spricklängden (ci) vid beräkningen av brottsegheten (K) bör ses
som en osäker faktor då den är svår att uppskatta och påverkar resultatet. Dessutom kan
brottet på svetsfogen ha en hög andel sprödkaraktär även om K-värdet är av accepterad nivå
enligt de vi hittade i litteraturen [4]. Därför skall alltid en bedömning göras med både andelen
sprödhet/seghet och K-värdet.
Till skillnad från ISO 13954:1997 så har SS-EN 12814-4 inga riktlinjer på att man tar
provkroppar från där spalten mellan rör och muff är som minst respektive störst. Detta är en
begränsning då dessa prover är oftast av störst intresse.
Den största nackdelen med SS-EN 12814-4 är att standarden inte ger några kriterier på vad
som är acceptabelt för varken andelen sprödhet eller brottseghet. Det har visserligen inte ISO
13954:1997 heller, men för den standarden kan man hitta kriterier i SS-EN 12201-3. I fallet
för SS-EN 12814-4 måste alltså beställaren själv ange de kriterier som måste uppnås.
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9. Diskussion
När provmetodikerna nu skall jämföras mot varandra har vi valt att jämföra metoderna med
avseende på draghasighet, mekanisk belastning, provkroppsgeometri, kriterier, kostnaden
samt hur tydlig standarden är. Vi valde dessa parametrar eftersom vi ansåg att det påverkar
provningen och valet av metod mest.


Draghastigheten för SS-EN 12814-4 är fixerad på 25 mm/min jämfört med ISO
13964:1997 där man kan välja draghastigheter mellan 20-50 mm/min. Att en standard
har fixerad hastighet är att föredra i det här fallet eftersom hastigheten kan påverka
resultatet.



Med avseende på den mekaniska belastningen så kan SS-EN 12814-4 anses vara mer
lämplig än ISO 13954:1997, då ISO 13954:1997 bygger upp ett betydligt större
belastningsmoment vid provningen. Ett moment är inte en naturlig belastning för
elektrosvetsmuffen.



SS-EN 12814-4 har en bättre geometri. Dels på grund av möjligheten att fräsa ett
spår/anvisning i svetsfogen och dels för att bredden är mera fixerad i standarden (då
bredden på ISO 13954:1997 provkroppen kan antingen vara 25 mm eller lika bred som
den nominella tjockleken på polyetenröret, vilket kan vara ganska stor skillnad).
Dubbel peel med fräst anvisning i provkropp är idealisk om man har tunna rör,
dessutom så koncentreras kraftpåverkan till svetsen. Dessutom behöver ISO
13954:1997 en längre del av röret till sin provkropp och en dragprovare som klarar att
dra betydligt längre dragsträckor.



Ingen av standarderna har angivna acceptanskriterier. För ISO 13954:1997 kan
acceptanskriterierna hittas i SS-EN 12201-3. För SS-EN 12814-4 finns inga
acceptanskriterier vilket bör ses som en stor nackdel och ställer extra krav på
beställaren.



SS-EN 12814-4 är en mer detaljerad standard med mindre risk för att göra fel.
Standarden erbjuder alternativ då provningen inte fungerar samt innehåller även två
olika provningsalternativ och ger på detta vis än mer bredd jämfört med ISO
13954:1997.



En stor nackdel att prova enligt SS-EN 12814-4 är att provkroppen är dyrare att
tillverka ifall anvisningsspåret behöver fräsas in i provkroppen.

I tabell 1 har ovanstående summerats mer överskådligt. Om en standard anses bättre på en
punkt har den fått ett plus (+). Enligt vår bedömning är dubbel peel SS-EN 12814-4 bättre på
samtliga punkter utom kostnaden och acceptanskriterier, därför anser vi att SS-EN 12814-4
bör anses som lämpligast vid standardprovning av elektrosvetsmuffar.
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Tabell 1. Jämförelse mellan ISO 13954:1997 och SS-EN 12814-4.
Bedömning med
Enkel peel
Dubbel peel
Kommentar
avseende på
ISO 13954:1997
SS-EN 12814-4
Draghastighet

-

+

Enkel peel har flera
draghastigheter, risk för olika
resultat
Enkel peel bygger upp ett
större moment vid provning
Dubbel-peel med fräst
anvisningsspår riktar brottet
Med Dubbel peel provkroppen
finns möjligheten med ett fräst
spår som riktar in brottet.
Med enkel peel kan olika
bredder väljas, risk för olika
resultat
SS-EN 12814-4 är en mer
detaljerad standard med
mindre risk att göra fel.
Dubbel peel är dyrare ifall
provgeometrin med
anvisningsspåret behöver
tillämpas
ISO 13954:1997 har
acceptanskriterier om man
hänvisar till SS-EN 12201-3.
SS-EN 12814-4 har inga
angivna acceptanskriterier.

Lämpligt med
avseende på
mekaniskbelastning

-

+

Geometri

-

+

Standardens
utformning

-

+

Kostnad

+

-

Kriterier

+

-

Summa

++

++++

Slutligen så skall båda metodernas lämplighet disskuteras eftersom ingen av
dragprovningsmetoderna tar hänsyn till samtliga laster som kan verka på svetsen. En
elektrosvetsmuff måste kunna klara att ta upp både radiella krafter som vattentrycket som
axiella krafter som t.ex. skjuvning av skarven vid volymsändringen av polyeten i samband
med växlande temperaturer. Idag finns det inte någon standardmetod för detta. Dessutom
föreskriver båda standarderna att maxkraften vid provningen skall noteras, vilket kan vara
missvisande då kraften är beroende av provgeometrin. Visserligen har SS-EN 12814-4 en
beräkning av brottsegheten (K-värdet) som är beroende av dimension, dock så är K-värdet
svår bedömt vilket gör att det lätt kan bli fel vid dess beräkning. Det hade varit bättre att
beräkna maxspänning MPa (kraften genom tvärsnittsarean), eftersom det hade gett
möjligheten att jämföra styrkan på olika svetsar på ett enklare sätt (bättre kravställning).
Dessutom har ingen av standarderna exempelbilder på ett segt/sprött brott vilket hade varit bra
vid tolkningen.
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10.

Vad bör man som beställare titta på

Som beställare av standardprovningen bör man själv alltid kontrollera att provningen har
utförts korrekt. Det kanske inte alltid är det enklaste men det finns några saker som är av vikt
att granska och ha i åtanke.
1. Med vilken metod kan jag testa min elektrosvetsmuff
Vid två möjlig fall kan man inte prova elektrosvetsmuffar enligt ISO 13954:1997 och då
måste SS-EN 12814-4 tillämpas: då längden på röret utanför elektrosvetsmuffen är mindre än
125mm eller om man har en tunnväggig elektrosvetsmuff.
2. Kriterierna
Varken ISO 13954:1997 eller SS-EN 12814-4 har acceptanskriterier angivna i sin standard.
Det är därför viktigt att man allt hänvisar till vad som gäller. Ifall ISO 13954:1997 kan en
hänvisning göras till SS-EN 12201-3 där ett tydligt sprödhetskrav på under 33% finns angivet
för ISO 13954:1997. Dock så har SS-EN 12201-3 inga krav för SS-EN 12814-4 och Swerea
KIMAB har letat förgäves efter en standard som föreskriver acceptanskriterier för SS-EN
12814-4. I fallet SS-EN 12814-4 måste beställaren därför själv sätta upp acceptanskriterier,
förslagsvis 33 % (som i fallet för ISO 13954:1997). I fallet för SS-EN 12814-4 kan även
brottsegheten (K) beräknas (i MN/m2/3). SS-EN 12814-4 har inte heller några
acceptanskriterier för brottsegheten men vid en litteratur sökning fann vi kriterier i en referens
från UK Water Industy som anger att värden under 1,7 MN/m2/3 bör ses som oacceptabla (se
avsnitt 7,4 för mera information). Brottsegheten är dock svår att bedöma och därför bör man
aldrig gör en bedömningen som enbart baseras på värdet på brottsegheten.
3. Är provkropparna av rätt geometri
En bredare eller tunnare provkropp påverkar provningsresultaten oberoende av vilken
testmetod man använder. En tunnare provkropp tenderar till att bli sprödare och en bredare
provkropp ger upphov till segare brott.
4. Har man dragit med rätt hastighet
Polyeten är ett viskoelastiskt material, vilket innebär att då man drar materialet verkar både en
viskös och en elastisk del. Bidraget från respektive del beror på den draghastighet som
tillämpas. Om man drar ett material sakta blir bidraget från den elastiska delen större än den
viskösa och om man drar ett material snabbt verkar den viskösa delen mer. Ifall den viskösa
delen blir dominant tenderar man att få mer spröda brott. Därför är det viktigt att den korrekta
draghastigheten används i fallet för SS-EN 12814-4 (på 25 mm/min) och att man alltid provar
med samma hastighet vid provningen enligt ISO 13954:1997. Ett förslag är att som beställare
be om att få provningen utförd med en hastighet på 25 mm/min vid varje provningstillfälle.
5. Har man valt ut bitar som representerar hela sanningen.
När man provar elektrosvetsmuffar är det viktigt att välja de mest representerar bitarna från
elektrosvetsmuffen. Har man tagit provbitar från där glappet varit som störst respektive minst?
Detta kan vara skillnaden ifall en elektrosvetsmuff klarar provningen med ett godkänt resultat
eller inte.
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6. Glöm inte att resultatet är baserat på okulär besiktning
Andelen segt och sprött brott bedöms visuellt av provaren. Det är provarens bedömning som
avgör om procedurprovet blir godkänt eller underkänt. Därför är det viktigt att personen som
gör bedömningen är opartisk, noggrann och systematisk. Ifall tveksamheter råder vid
bedömning bör mikroskopi tillämpas. Som beställare skall man, ifall tveksamhet råder, själv
kunna titta på provkropparna.
7. Granska alltid utförandet
Titta alltid på att man använt rätt parametrar vid provningen. Detta måste alltid anges i
rapporten. Granska ingående: vilken hastighet som använts, vilken bredd på provkroppar man
haft och hur många prover man kört. Begär alltid att få se provkropparna, ifall provaren har
slarvat vid provprepareringen, provningen eller bedömningen påverkas resultatet avsevärt.
8. Komplettera med annan provning/bedömning
Båda standardmetoderna behandlar endast den mekaniska provningen. För att kunna bedöma
att svetsningen är utförd helt korrekt så bör man komplettera med fler kriterier. Med ISO
13954:1997 och SS-EN12814-4 får man ingen information om: skrapning, avvinkling,
toleranser, glapp, ovalitet, toe in etc. Därför bör extra riktlinjer göras vid beställning så att
inga eventuella fel försummas. Annars är det svårt att härleda varför en elektrosvetsmuff inte
klarat provningen. Ifall elektrosvetsmuffen av någon anledning inte klarar att testas enligt ISO
13954:1997 eller SS-EN 12814-4 bör man komplettera med ett bandbockningsprov enligt ISO
21751:2011, som är en enklare metodik som kan tillämpas på alla elektrosvetsmuffar. Swerea
KIMAB vill åter igen påpeka att ingen av standarderna har acceptanskriterier angiva och bör
därför alltid kompletteras till beställningen: för fallet för ISO 13954:1997 bör en hänvisning
göras till SS-EN 12201-3 och för faller SS-EN 12814-4 måste beställaren själv sätta kriterier
p.g.a. hänvisning saknas.

11.

Slutsats

Swerea KIMAB anser att SS-EN 12814-4 är den lämpligaste metoden för standardprovning av
elektrosvetsmuffar. Våra antaganden är baserade på att provningen är mera riktad, standarden
är mer detaljerad och provningsförfarandet är mest relevant i förhållandet till verkligheten.
Varken SS-EN 12814-4 eller ISO 13954:1997 är helt perfekt eftersom ingen av de tar hänsyn
till samtliga laster som kan verka på svetsen. En elektrosvetsmuff måste kunna klara att ta upp
både radiella krafter som vattentrycket som axiella krafter som t.ex. skjuvning av skarven vid
volymsändringen av polyeten i samband med växlande temperaturer.
Både ISO 13954:1997 och SS-EN 12814-4 kräver hög noggrannhet vid provberarbetning,
utförande samt vid bedömningen, annars påverkas provningsresultatet. Därför rekommenderar
Swerea KIMAB att beställaren av provningen alltid kontrollerar att provningen har utfört på
ett standardmässigt korrekt sätt. Beställaren bör dessutom alltid hänvisa till vilka
acceptanskriterier som gäller vid provningen, för ISO 13954:1997 bör en hänvisning göras till
SS-EN 12201-3 och för faller SS-EN 12814-4 måste beställaren själv sätta kriterier p.g.a.
hänvisning saknas.
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