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 © RISE Research Institutes of Sweden Abstract SUSPIPE Pilot project 3 – Success factors for improved electrofusion pipe joints This report is a result of the SUSPIPE project. Within SUSPIPE, the water and sewage industry's manufacturers, suppliers and customers collaborate. In this sub-project, the possibilities for better products and methodology for electrofusion of large-dimension polyethylene pipes have been investigated through interviews, measurements, and simulations. When building new water and sewage pipe networks of polyethylene pipes, the network owners should demand that the work complies with “AMA Anläggning 20,” that the welders have training with an EWF certificate and that procedure testing is carried out before the construction starts. Furthermore, they should have inspectors present at the construction sites. The members of INSTA-CERT should review the certification regulations regarding requirements for ovality and indirect methods for measurements of residual internal stresses in polyethylene pipes for water and sewage. To achieve good quality joints in polyethylene pipes, rotating scraping tools, fixing tools and rounding clamps must be used. Furthermore, the trenches must be wide and long enough for fitting equipment and personnel and for adjusting the positions of the pipe ends. Key words: Electrofusion joints, polyethylene, pressure pipes  RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport 2021:14 ISBN: 978-91-89167-97-1 Göteborg 2021 
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 © RISE Research Institutes of Sweden Förord Denna rapport är skriven inom projektet SUSPIPE. Inom projektet samverkar VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare för att arbeta mot ett ledningsnät med 150 års hållbarhet. Projektet har finansierats av VINNOVA inom utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet,” 4S ledningsnät och Stockholm Vatten och Avfall samt genom insatser i form av in kind-tid av övriga deltagande företag och organisationer. För att utvärdera samverkan bedrivs ett antal angelägna delprojekt. I detta delprojekt har möjligheterna till bättre produkter och metodik för elektromuffsvetsning av polyetenrör av stora dimensioner undersökts. Förutom författarna har följande personer deltagit i projektet   Maria Allisson, VA SYD Malin Bengtsson, VA SYD Daniel Ejdeholm, GPA Flowsystem AB Lars Engström, Mälarenergi AB Peter Ernström, Georg Fischer AB Peter Falk, Extena AB Rickard Granath, Uponor Infra AB Solveig Johannesdottir, RISE  Dinko Lukes, Stockholm Vatten och Avfall  Rickard Melin, Pipelife Sverige AB Maria Stenman, Wavin Sverige AB Jan Ångman, Georg Fischer AB   Göteborg i januari 2021 Åsa Flydén   Olle Persson  Jan Henrik Sällström 
  



 © RISE Research Institutes of Sweden Sammanfattning Denna rapport är ett resultat av projektet SUSPIPE. Inom SUSPIPE samverkar VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare. I detta delprojekt har möjligheterna till bättre produkter och metodik för elektromuffsvetsning av polyetenrör av stora dimensioner undersöks genom intervjuer, mätningar och simuleringar. Vid byggnation av nya VA-ledningar i polyeten bör ledningsnätsägarna ställa krav på att arbetet uppfyller AMA Anläggning 20, att svetsarna har utbildning med EWF-certifikat och att procedurprov av svetsningen genomförs. Vidare bör de ha kontrollanter närvarande vid byggnationen. Medlemmarna i INSTA-CERT bör se över certifierings-bestämmelserna gällande krav på ovalitet och indirekta metoder för mätningar av kvarvarande inre spänningar i polyetenrören för vatten och avlopp.  För att uppnå bra fogar hos polyetenledningar ska roterande skalverktyg, fixerningsverktyg och återrundningsverktyg användas. Vidare ska schakten vara tillräckligt vida och långa så att utrustning och personal får plats och att rörändarnas läge kan justeras.   



 © RISE Research Institutes of Sweden 1 Bakgrund Inom utvecklingsplattformen SUSPIPE samverkar VA-branschens tillverkare, leverantörer och beställare. För att utvärdera samverkan bedrivs ett antal angelägna delprojekt. Inom delprojekt PP3 undersöks möjligheterna till bättre produkter och metodik för elektromuffsvetsning av polyetenrör av stora dimensioner. Problemet definierades i ett tidigare projekt av Mårtensson m fl (2018). Problemet är välkänt sedan tidigare i VA-branschen bland beställare, entreprenörer och tillverkare. Ambitionen i delprojekt PP3 var att ta fram underlag för uppdateringar av kravspecifika-tioner och tillägg till produktstandarder. Utgångspunkten var att samla tillverkare, leverantörer och beställare i VA-branschen för ett samarbete inom SUSPIPE och enas om höjda kravspecifikationer för elektrosvetsmuffar i stora dimensioner. Medlemmarna i SUSPIPE tillfrågades och en grupp av intressenter sattes ihop för att arbeta vidare med frågan att definiera vari problemet låg - handlar det främst om problem vid montage eller problem på komponentnivå?  Initialt ägnades tiden åt att identifiera vari problemen låg. Brist på tekniska lösningar, kunskap, kostnad och tidsaspekter diskuterades och analyserades som möjliga problem. 
 Identifierade problem Projektgruppen enades om följande aktivititer att jobba vidare med:  

• Intervjuer med beställare, entreprenörer och kontrollanter för att förstå den upplevda situationen i fält 
• Sammanställning av relevanta standarder och provningar 
• Trendanalys på historiska data 
• Ovalitetsmätning 
• Simulering av rördeformation  Reslutat från intervjuerna presenteras i Figur 1 i form av en lista över indentifierade problem.   



 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 1: Problemfaktorer    Svårigheterna med elektrosvetsmuffar är kända och varierade men upplevs främst för PE-rör i större dimensioner som svetsas med elektrosvetsmuff. Vissa beställare försöker undvika elektrosvetsmuffar i möjligaste mån medan andra har hittat strategier för att lösa problemen. Svårigheterna ses i båda ändar av kedjan från ovalitet hos rör och låg tolerans hos muffar till handhavandeproblem vid förläggning.  Eftersom fler beställare ställer krav på bättre svetsutbildning och det faktum att allt fler svetsare har genomgått en svetsutbildning, borde skravar svetsade med elektrosvets-muffar blivit bättre över den senaste tioårsperioden. 



 © RISE Research Institutes of Sweden 2 Rörens och elektrosvetsmuffarnas geometri 
 Ovalitet Ett extruderat rör blir aldrig perfekt runt som en teoretisk cirkel. Därför finns det i den europeiska produktstandarden för polyetenrör EN 12201-2 (2011) krav på maximal tillåten ovalitet hos sådana rör. Det är fullt möjligt för en beställare att specificera en snävare tolerans för ovaliteten. Eftersom kontrollen av ovalitet enklast utförs med ett skjutmått behöver ej provbit skickas till laboratorium för att säkerställa att levererade rör uppfyller kraven. I standarden för gasrör EN 1555-2 (2010) är skrivet i fotnot c till tabell 1, att andra ovalitetskrav kan gälla om det är överenskommet mellan beställare och tillverkare.  De nämnda kraven gäller för polyetenrören och kan vara tillräckliga för att kunna utföra en stumsvetsning med goda resultat. För att utföra en korrekt elektromuffsvetsning är kraven dock högre. Detta understryks tydligt i standarden för polyetenrördelar, där elektrosvetsmuffar ingår, EN 12201-3 (2011). Denna standard skriver inget angående ovalitetskrav på rören, men den beskriver hur en spetsände på en polyetenrördel bör se ut, se Tabell 1 där viktiga delar ur tabell 3 i standarden återfinns. I kolumn 2 anges ovalitetskraven för en spetsände vilken är ämnad att elektromuffsvetsas eller stumsvetsas. I kolumn 4 anges ovalitetskraven för en spetsände som ska stumsvetsas. Notera att kraven i kolumn 4 är identiska med kraven i EN 12201-2 (2011) tabell 1, som anger kraven för rör. De snävare kraven i kolumn 4 borde vara en rimlig kravnivå att ställa även på rör som ska elektromuffsvetsas.  Kravet på ovalitet hos elektrosvetsmuffar är 1,5% av den nominella diametern enligt EN 12201-3 (2011). Elektrosvetsmuffsfogar provas bland annat med fläkprov (ISO 13954:1997), men också med hydrostatiskt tryckprov (ISO 1167-1,2,4:2006). Dessa provningar görs också vanligtvis efter att svetsningarna har utförts vid extrema förhållanden (exempelvis -10 °C och 40 °C i omgivningstemperatur) och med suboptimala svetsparametrar.        



 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 1 Information från tabell 3 i EN 12201-3 (2011), plus beräkning av förhållande till nominell ytterdiameter.  Elektromuff- och stum-svetsning Enbart stumsvetsning Nominell ytterdiameter, spetsände Maximal ovalitet Förhållande till nominell ytterdiameter Maximal ovalitet Förhållande till nominell ytterdiameter  mm % mm % 20 0,3 1,5 -  25 0,4 1,6 -  32 0,5 1,6 -  40 0,6 1,5 -  50 0,8 1,6 -  63 0,9 1,4 1,5 2,4 75 1,2 1,6 1,6 2,1 90 1,4 1,6 1,8 2,0 110 1,7 1,5 2,2 2,0 125 1,9 1,5 2,5 2,0 140 2,1 1,5 2,8 2,0 160 2,4 1,5 3,2 2,0 180 2,7 1,5 3,6 2,0 200 3 1,5 4 2,0 225 3,4 1,5 4,5 2,0 250 3,8 1,5 5 2,0 280 4,2 1,5 9,8 3,5 315 4,8 1,5 11,1 3,5 355 5,4 1,5 12,5 3,5 400 6 1,5 14 3,5 450 6,8 1,5 15,6 3,5 500 7,5 1,5 17,5 3,5 560 8,4 1,5 19,6 3,5 630 9,5 1,5 22,1 3,5 710 10,6 1,5 24,9 3,5 800 12 1,5 28 3,5       



 © RISE Research Institutes of Sweden  Toe-in Toe-in kallas det fenomen som gör att rörändarna på ett termoplastiskt rör kan ses ”böja” sig inåt. Medelytterdiametern vid rörets ände är alltså generellt något mindre än vad röret är i övrigt. Vid uppmätning av medelytterdiameter ska detta därför ej göras nära rörets ände, för att undvika missvisande värden. Anledningen till att toe-in uppstår är de restspänningar i rörväggen som bildas vid produktionen av rören. I de allra flesta fall appliceras kylningen efter extrudern enbart från utsidan vilket ger upphov till en temperaturgradient genom rörväggen. Materialet stelar utifrån och in. När det inre materialet till slut stelnar, är detta varmare än det yttre. Då temperaturerna närmar sig omgivningens temperatur, vill det inre materialet dra ihop sig mer än det yttre. Det yttre materialet kommer då att hålla emot. Det blir alltså dragspänningar i det inre materialet och tryckspänningar i det yttre. En långsam och kontrollerad kylning minskar denna effekt (Jansson, 2003). Det är möjligt att mäta de inre spänningarna i ett rör genom att snitta upp en rörbit, som är schematiskt beskrivet i Figur 2. Uppmätning av kraften som uppstår i punkt B kan då räknas om till den maximala spänningen som finns i punkt A. Förutsatt att kurvaturen i punkt A hålls konstant och under antagandet att spänningsfördelningen i rörväggen är linjär. Ett annat sätt att beräkna den maximala spänningen är att snitta upp röret på samma sätt, men istället mäta hur det rör sig över tid och utnyttja materialet uppmätta långtidsmoduler för att beräkningar av spänningen.  Denna provning är dock både resurskrävande och avancerad att genomföra. Den bygger också till stor del på antagandet att spänningsfördelningen i rörväggen är linjär. I synnerhet för ett tjockväggigt stort rör kan detta antagande vara långt ifrån verkligheten. Det beror på att i ett större rör får luftströmningen på insidan en signifikant effekt på kylprocessen och temperaturgradienten blir ej så entydig från utsida till insida som på ett mindre rör. Det finns inte heller några krav på de inre spänningar i de internationella och europeiska standarder som författarna känner till. Däremot finns det i den europeiska standarden för gasrör EN 1555-2 (2010), avsnitt 6.4, och även i den internationella motsvarigheten ISO 4437 (2014), avsnitt 6.4, ett krav på ett indirekt mått på inre spänningar.     Figur 2 Schematiskt och teoretisk figur av distributionen av inbyggda spänningar  



 © RISE Research Institutes of Sweden Detta mått kallas för circumferential reversion (omkretsförändring) och är enligt standarderna applicerbart på rör med en nominell diameter större eller lika med 250 mm. För att mäta omkretsens förändring användes en provbit som är tre gånger den nominella diametern, provbiten konditioneras i 80 °C i ett vattenbad. Konditioneringstiden finns beskriven i tryckprovningsstandarden ISO 1167-1 (2006), vanligtvis är den 16 timmar. Efter konditioneringen uppmäts medelytterdiametern på 1,0 respektive 0,1 nominella diametrar från röränden. Kravet är att differensen mellan dessa två värden ej får överstiga kravet på ovalitet för provad nominell diameter. 



 © RISE Research Institutes of Sweden 3 Certifiering av plastsvetsare Under åtskilliga år har olika företag utbildat plaströrssvetsare. Kurslängden och innehållet har varierat och den eventuella examinationen har gjorts av kurshållaren som sedan utfärdat ett bevis i form av ett intyg eller ibland ett certifikat. Sedan 2001 har det i Sverige introducerats ett enhetligt system som baseras på standarden EN 13067: (2020) och European Federation for Welding, Joining and Cuttings (EWF) dokument för plastsvetsare. Systemet hanteras av Svetskommissionen som fortlöpande granskar och godkänner utbildare, examinatorer och provningsorgan. Utbildningen följer standardens krav på erfarenhet samt på innehåll och tidsåtgång för respektive delmoment. Examinatorerna, som arbetar på ett tredje parts-företag övervakar såväl det teoretiska provet som de praktiska svetsningarna. Svetsproverna skickas till ett godkänt ackrediterat provningslaboratorium för förstörande provning. Vid godkänt resultat av teoretiskt och praktiskt prov utfärdar Svetskommissionen, baserat på vilka praktiska prov som avlagts, intyg och certifikat som gäller i två år. För stum- och elektromuffsvetsning kan prov avläggas för olika dimensionsgrupper hos rören. Efter denna tid kan en förnyelse för ytterligare två år ske. Efter fyra år utförs åter ett teoretiskt prov samt praktiska prover som vid första gången.  



 © RISE Research Institutes of Sweden 4 Procedurprovning Under de senaste 10 åren har allt fler VA-huvudmän börjat skriva in procedurprovning som ett krav i sina upphandlingar. Detta har sannolikt utförts efter att de har haft problem med kvaliteten med svetsar i andra projekt eller att de har hört om dåliga erfarenheter av andra beställare.  Ett procedurprov är ett prov som bör utföras innan den skarpa svetsningen påbörjas i entreprenaden. Svetsningen ska då utföras under samma eller liknande förutsättningar som under entreprenaden. Det ska vara samma svetspersonal, svetsmaskin, rörfabrikat, fabrikat på eventuell elektrosvetsmuff, svetsparametrar, temperatur och vindför-hållanden. Om procedurprovet uppvisar underkända resultat kan entreprenören undvika att utföra och gräva ner dåliga svetsar exempelvis på grund av att svetsnings-utrustningen är felaktig.  Procedurprovningen genomförs med en förstörande provning enligt internationella metodstandarder. I AMA Anläggning 20 kravställs procedurprovning under kod ”YHB.1312 Kontroll av svetsfogar på rör av PE.” 
 Stumsvets-ISO 13953 En provning av en stumsvets enligt ISO 13953 (2001) utförs genom att provbereda ett antal så kallade ”hundben” med svetsen lokaliserad i mitten av midjan. En schematisk bild över en sådan provbit återfinns i  Antalet provbitar som åtgår till provningen är mellan 2 och 7 stycken, beroende på rörens nominella diameter. Provbitarna uttas jämnt fördelade runt omkretsen av röret. Provbitarna spänns sedan in i en dragprovningsmaskin, varefter de dras isär med en hastighet på 5 mm/minut. Kraften som krävs för att dra isär provstaven loggas kontinuerligt och den maximala kraften presenteras sedan i rapporten. Det finns dock inget krav på den maximala kraften, istället görs en bedömning av brottytans utseende. Denna bedömning kräver personal med stor erfarenhet, i synnerhet i tveksamma fall. Ytan kan bedömas som ett segbrott, detta uppstår när materialet i de bägge rörändarna har smält ihop väl och polymerkedjorna i polyetenet har nästlat sig ihop med varandra. Ett segbrott karakteriseras av en toppig yta. Det händer även att provbiten går sönder i rörväggen istället för i själva svetsytan, detta bedöms då som en godkänd svets med segbrott. Det underkända alternativet benämns som ett sprödbrott, då materialen inte har smält ihop ändamålsenligt, med släta brottytor. Typiska exempel på hur segbrott respektive sprödbrott ser ut återfinns också i standarden ISO 13953, se Figur 4.    



 © RISE Research Institutes of Sweden   Figur 3 Provbitar från stumsvetsar, tillverkade enligt ISO 13953 (2001).   Figur 4 Typiska exempel på segbrott (vänster) och sprödbrott(höger) i stumsvetsar efter provning enligt ISO 13953 (2001). 



 © RISE Research Institutes of Sweden  Elektromuffsvetsning -ISO 13954 Provningar på elektrosvetsmuffar utförs i procedurprovssammanhang vanligtvis en fläkprovning enligt ISO 13954 (1997). För mindre dimensioner än DN160 mm har elektrosvetsmuffen ibland inte tillräckligt med gods för att utföra denna provning och då utförs istället en klämprovning enligt ISO 13955 (1997).  Provberedningen för fläkprovningen består i att ta ut 8 stavar, 4 från vardera sida av elektrosvetsmuffen. Två utav provstavarna tas ut där glappet mellan rör och muff är som störst respektive minst på vardera sida, övriga fyra provstavar tas ut jämnt fördelade kring omkretsen.  Provstavarna monteras sedan i en dragprovningsmaskin genom att klämma om den fria röränden och fästa elektrosvetsmuffen med hjälp av en sprint i det uppborrade hålet , se Figur 5. Det uppborrade hålet är anledningen till att fläkprovningen inte är möjlig att utföra för mindre elektrosvetsmuffar där det inte finns tillräckligt med gods i muffen. Provstaven fläks sedan isär med hastigheten 25 mm/minut. Idealt uppstår det då ett brott i svetszonen och där utförs sedan en bedömning av hur stor andel sprödbrott som har uppstått över längden av svetszonen. Kravet i EN 12201-5 (2011) är att andelen sprödbrott ej får överstiga 33 %.  En nackdel med fläkprovningsmetoden är att brottet inte alltid uppstår i svetszonen utan istället i röret eller muffen. För att undvika detta kan man istället bereda provstavar enligt EN 12814-4 (2018), avsnitt 6, se  Figur 6 . Där fräses ett spår i svetszonen för att reducera arean och garantera att brottet uppstår där. I övrigt är tillvägagångssättet detsamma som i ISO 13954. Provningen med den lite mer avancerade provstaven enligt EN 12814-4 brukar kallas för Double Peel. I Figur 7 återfinns typiska exempel för hur segbrott respektive sprödbrott kan se ut.  



 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 5 Provberedd provstav (ovan) samt provstav monterad i dragprovningsmaskin för fläkning (Bilden nedan vilken är vriden 90 grader)   Figur 6 Provstaven för fläkprov enligt double-peel, monterad i fläkprovningsmaskin och fläkning påbörjad.  Figur 7 Typiska exempel på segbrott (vänster) och sprödbrott(höger) i elektromuffsvetsar efter provning enligt ISO 13954 (1997).  



 © RISE Research Institutes of Sweden 5 Standardiserad elektromuffsvetsning De kurser som ligger till grund för certifiering av plastsvetsare bygger på information från flera olika standarder och kunskaper från erfarna svetsare. För svetsaren är det också viktigt att ta hänsyn till de anvisningar som rör och mufftillverkare har för svetsning av deras produkter. Nedan följer några rekommendationer och utdrag ur standarder som är generella och är viktiga att förhålla sig till oavsett vilka rör och muffar som sammansvetsas 
 DVS Den tyska svetsnormen DVS är en samling tekniska dokument som beskriver plastsvetsning och även andra egenskaper för polymera material. En utav delarna som tar upp elektromuffsvetsning är DVS 2207-1, kapitel 5. Där står det att rengöring och noggrannhet är av yttersta vikt, exempelvis att elektrosvetsmuffen ej ska avlägsnas från sin skyddande förpackning förrän precis innan installationen. Vidare så beskriver DVS:en att vinkelräta snitt är viktigt och att toe-in ej får uppträda i svetszonen. Om detta ändå är fallet måste nya snitt utföras på röret se Figur 8. Medelytterdiametern måste uppfylla de nominella kraven i hela svetszonen. DVS:en ställer även hårda krav på rörens ovalitet, 1,5 % av rörens nominella diameter men max 3 mm. Detta är ett betydligt snävare krav än vad som beskrivs i produkt-standarden för PE-rör, EN 12201-2. Idealt är förstås att rören är tillräckligt runda, men DVS:en är tydlig med att om kraven på ovalitet överskrids måste återrundningsverktyg användas.  Figur 8 Visuell representation av tillåten och otillåten toe-in, (Figur 6 i DVS 2207-1).  



 © RISE Research Institutes of Sweden Före svetsning föreskriver DVS:en att ungefär 0,2 mm utav rörets yta ska avlägsnas med ett roterande skrapverktyg. Om ytan därefter kontamineras, exempelvis av en hand, så ska den återigen rengöras. Rengöringen ska utföras med rengöringsmedel som är 100 % förångningsbart, företrädelsevis sådana som är testade enligt DVGW 603. Ethylalkohol bör därför ej användas på grund av dess innehåll av vatten (DVS 2207-1, supplement 1, avsnitt 4.3). Vid montering av rör i muff är det viktigt att rören skjuts ända in i muffen, detta utförs genom att mäta muffens insticksdjup och sedan göra markeringar runt hela rörets omkrets.  Vid svetsningen ska muff och rör ligga spänningsfritt, rakt och ha samma temperatur. Vidare ska spaltbredden kontrolleras före svetsning. Sedan utförs svetsningen med hjälp av scanning av elektrosvetsmuffens streckkod. Efter att kylprocessen är klar ska svetsindikatorerna vara synliga enligt mufftillverkarens anvisningar. Ingen smälta ska ha läck ut och inga svetstrådar ska vara synliga.  



 © RISE Research Institutes of Sweden 6 Trendanalys på historiska data Vid större projekt där polyetenrör läggs och fogas ihop, vill projektägaren ofta säkerställa att det svetsförfarande som används vid fogning är korrekt. I början av projektet fogas två eller flera rör ihop med elektrosvetsmuffar. Dessa plockas sedan bort genom att rören sågas av och själva fogen skickas till ett laboratorium för förstörande provning. Det finns två standarder som kan tillämpas för förstörande provning av fogar med elektrosvetsmuffar: ISO 13954:2020 (Peel decohesion test) och EN 12814-4:2018 (Decohesion test), se Avsnitt 4.  De så kallade procedurprov av elektrosvetsmuffar som kommit in till SP under 2010-11 och de som kom in till RISE under 2018-19 för provning har sammanställts i två diagram. De visar antal godkända och underkända svetsfogar för respektive dimension, se Figur 9 och Figur 10.  I Figur 9 framgår att det är relativt många svetsfogar av de större dimensionerna över Ø400 mm, som blev underkända. Under åren 2018-19 har färre svetsfogar av de större dimensionerna kommit in till RISE för procedurprovning, se Figur 10. Krav på svetsutbildning ökar av projektägare och fler och fler montörer utbildas och certifieras enligt riktlinjer från European Welding Federation (EWF), vilket borde öka kvaliteten på svetsfogarna. Det finns dock relativt många underkända fogar i spannet Ø160-280 mm för åren 2018-19. Det är okänt varför så få svetsfogar kommit in till RISE för procedurprov under 2018-19. Det skulle kunna bero på att krav på procedurprov har minskat och/eller på att färre elektrosvetsmuffar används över huvud taget.      



 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 9: Antal godkända (GK) och underkända (UK) procedurprov av elektrosvetsmuffar provade hos SP under 2010-11.  Figur 10: Antal godkända (GK) och underkända (UK) procedurprov av elektrosvetsmuffar provade hos RISE under 2018-19.  



 © RISE Research Institutes of Sweden 7 Ovalitetsmätningar  För att få en indikation på om rörens ovalitet påverkas av lagring planerades mätningar från olika leverantörer. Tyvärr var det svårt att få åtkomst till lämplig mätning och bara en uppsättning rör hann mätas inom ramen för projektet.  Fem polyetenrör av dimension Ø560 mm med SDR11 mättes direkt efter tillverkning då de fortfarande var varma. Sedan mättes de efter leverans och lagring på arbetsplats tre och en halv månader senare. Ovaliteten mättes med ett skjutmått i varje ände på ett avstånd om halv diameter från änden.  Ovaliteten på rören får inte överstiga 19,6 mm vilket är 3,5% av nominell diameter. Efter tillverkningen var ovaliteten i genomsnitt 4,0 mm vilket motsvarar 0,71% av nominell diameter. Efter transport och lagring blev ovaliteten i medel 4,6 mm, vilket motsvarar 0,82% av nominell diameter.  Eftersom endast en uppsättning rör mättes, går det inte att dra några generella slutsatser. Det har dock inte i detta fall skett någon väsentlig ökning av ovaliteten mellan mättillfällena. Rören är klart godkända vad gäller ovalitet vid båda mättillfällena.   



 © RISE Research Institutes of Sweden 8 Simulering av deformation Vertikal lagring av polyetenrör har simulerats för att analysera deformationer under 1 år. Planmodeller har använts där ett tvärsnitt beaktas av rören. I modellerna gäller plan spänning, dvs spänningen vinkelrätt pappret är lika med noll. Det finns inga mellan-liggande strö med i modellen. Två rördimensioner behandlas Ø400 mm och Ø710 mm med två olika godstjocklekar givna av SDR 11 respektive 17. För dimensionerna Ø400 mm och Ø710 mm antas att sex respektive fyra rör kan lagras på varandra. Endast de två nedre rören ingår i modellerna och de övre representeras av en kraft, som motsvarar tyngden på de ovanliggande rören. De modellerade rören belastas med sin egentyngd. Polyetenmaterialet modelleras som ett visko-elastiskt material. Modellen grundas på försök med materialet HE3490-LS, vilket är ett PE100-material från Borealis. Den initiala elasticitetsmodulen är 899 MPa och tvärkontraktionstalet är 0,4, vilket gäller för starttiden 60 s. Krypbeteendet fångas upp med så kallade Prony-parametrar, se Tabell 2. Dessa parametrar beskriver ett visko-elastiskt material, som kan åskådliggöras som ett parallellkopplat system där varje del innehåller en seriekopplad fjäder och viskös dämpare.   Figur 11: Största töjningarna efter belastning under 1 år i de två nedersta rören för Ø400 mm och Ø710 mm med SDR11 respektive SDR 17. I samtliga fall gäller plan spänning.  



 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 2: Prony-parametrar i τi gi 1 299 0,299 900 2 2 908 0,150 000 3 21 002 0,077 277 4 148 310 0,067 131 5 1 042 700 0,047 933 6 9 900 500 0,053 438    Figur 12: Töjningarna efter belastning under 1 år och efter avlastning i det nedersta röret för Ø400 mm och Ø710 mm med SDR11 respektive SDR 17. I samtliga fall gäller plan spänning.  



 © RISE Research Institutes of Sweden  Figur 13: Diameterförändring under 1 år för Ø400 mm med SDR11 respektive SDR 17 och därefter avlastas rören.  Figur 14: Diameterförändring under 1 år för Ø710 mm med SDR11 respektive SDR 17 och därefter avlastas rören.   



 © RISE Research Institutes of Sweden Tabell 3: Beräknad ovalitet efter 1 månad.    Kryp deformation   Diameter SDR Horisontell Vertikal Ovalitet Ovalitet [mm]  [mm] [mm] [mm] [%] 400 11 0,940 1,069 2,009 0,50 400 17 1,678 1,861 3,539 0,88 710 11 1,940 2,213 4,152 0,58 710 17 5,310 5,913 11,223 1,58  Tabell 4: Beräknad ovalitet efter 1 år.    Kryp deformation   Diameter SDR Horisontell Vertikal Ovalitet Ovalitet [mm]  [mm] [mm] [mm] [%] 400 11 1,137 1,295 2,432 0,61 400 17 2,021 2,246 4,267 1,07 710 11 2,336 2,667 5,003 0,70 710 17 6,398 7,148 13,546 1,91  I Figur 11 ser vi beräknade töjningar hos de två nedre rören av dimensionerna Ø400 mm och Ø710 mm efter belastning i 1 år av sin egentyngd och tyngden av ovanliggande rör. Töjningarna uppgår maximalt till 0,42 %. Efter lagring i 1 år antas att rören plockas ut ur sina balar, då belastas de nedersta rören i varje fall enbart med sin egentyngd. De nedersta rören avlastas då elastiskt och de beräknade töjningarna finns i Figur 12. De maximala töjningarna på grund av kryp uppgår nu till 0,31 %. När materialet kryper under belastning förändras rörens diametrar. I Figur 13 och Figur 14 visas hur de horisontella och vertikala diametrarna hos rören längst ned ändras under belastning i 1 år. Efter 1 år tas lasten av rören ovanför de nedersta bort och det blir en elastisk avlastning.  I Tabell 3 och Tabell 4 har ovaliteten efter avlastning beräknats, dels efter 1 månads belastning, dels efter 1 års belastning. Ovaliteten uppgår till maximalt 1,6 % och 1,9 % efter 1 månad respektive 1 år. Beräkningarna visar på en måttlig ovalitet till följd av kryp hos materialet under lagring i ett års tid.    



 © RISE Research Institutes of Sweden 9 Resultat 
 Analys av ovalitetsmätningar, simuleringar och trendanalys  Det finns olika uppfattningar om när polyetenrör blir ovala, även om de håller sig inom givna toleranser. Det kan ske direkt efter tillverkning, vid lagring hos tillverkaren, transport eller vid lagring på arbetsplatsen före svetsning till längre ledningar. Mätningar av ovalitet utfördes på fem rör av dimension Ø560 mm och SDR11 ur en leverans till en kommun, dels efter tillverkning, dels efter leverans och lagring på arbetsplatsen. Rören uppfyllde kraven på ovalitet enligt standarden EN 12201-2 (2011) både efter tillverkning och på arbetsplatsen. Ovaliteten var i medel 0,70% av nominell diameter efter tillverkning 0,82% på arbetsplatsen. Mätningarna antyder att ovaliteten inte ökar nämnvärt under transport och lagring. Simuleringar av polyetenrör lagrade på varandra har också gjorts för att undersöka hur ovaliteten förändras vid lagring. Valet av höjden eller antalet rör som lagras på varandra styrdes av hur många rör som kan lagras på varandra och få plats på ett lastbilsflak. För diametern Ø 710 mm gav simuleringarna att ovaliteten för SDR11 ökar med 0,58% av nominell diameter på en månad och för SDR17 blev ökningen 1,6%. Simuleringarna tyder på en ej obetydlig ökning av ovaliteten under lagring. Simuleringarna ger en ökning av ovaliteten i samma härad, som den ursprungliga ovaliteten för de uppmätta rören. I simuleringarna har vi gjort ett konservativt val, i den mening att deformationerna blir större då vi väljer plan spänning (normalspänningen längs röret är noll) istället för plan deformation (töjningen längs röret är noll). Plan deformation ger 15-20% lägre deforma-tion än plan spänning. Den enda utförda mätningen av ovalitet efter tillverkning och efter lagring, och simule-ringarna av deformationer under lagring pekar åt olika håll. Simuleringarna har inte verifierats med experiment, vilket hade varit en styrka. Eftersom det inte går att utesluta deformation vid lagring före fogning, så är det än mer väsentligt att rören har liten ovalitet efter tillverkning och avsvalning.  Vi hade en hypotes att elektrosvetsmuffarna blir allt bättre genomförda tack vare krav på bättre svetsutbildning och det faktum att allt fler svetsare har genomgått en svets-utbildning. Antalet godkända och underkända svetsfogar från 2010-11 och 2018-19 jämfördes. Färre svetsfogar av de stora dimensionerna över Ø 400 mm undersöktes som procedurprov vid de senare åren. De svårigheter som fanns med att svetsa stora dimensioner 2010-11, har eventuellt löst genom att färre sådana fogar svetsas idag, eller så kan dom kvarstå men färre svetsfogar skickas för verifiering av svetsproceduren. Relativt många underkända svetsfogar i ett mellanregister med dimensionerna Ø200- Ø400 mm antyder att elektromuffsvetsning behöver förbättras även fortsättningsvis.   



 © RISE Research Institutes of Sweden  Ovalitet  Projektets analyser och intervjuer med VA-aktörer talar för att problemen med ovalitet på rör till stor del härstammar från produktionsprocessenen. Svetsnormen DVS 2207-1 (2017), vilken hänvisas till i AMA Anläggning 20 (Svensk Byggtjänst, 2020), ställer krav på att ovaliteten på röret vid installationstillfället inte överskrider 1,5% av ytterdiametern i svetszonen samt att den är maximalt 3 mm. Detta krav på ovalitet kan uppfyllas med hjälp av återrundningsverktyg vid installationen, vilket är ett tids- och resurskrävande moment. Är ovaliteten för stor på röret kan det bli problem att montera en elektrosvetsmuff, som då kan skadas. Detta fördyrar projekt och ökar risken för inkorrekt montage.  Slutsatsen från projektet är, att ökade ovalitetskrav på rör i stora dimensioner, är lämpligt. VA-huvudmännen bör driva detta i INSTA-CERTs arbetsgrupper.  Lämplig kravnivå är att ovalitet enligt Tabell 1 i EN12201-2 (2011) ersätts med motsva-rande från Tabell 3 i EN 12201 – 3 (2011) (for electrofusion and butt fusion Out-of-roundness). Med denna kravhöjning skulle man få en bättre anpassning till krav i DVS2207-1 (2017), som redan ställs i AMA Anläggning 20 och minskade behov av återrundningsverktyg i fält. Detta skulle sannolikt resultera i både minskad tidsåtgång i fält och, viktigast av allt, minskad risk för undermåliga svetsfogar. Potentiellt skulle kostnaderna för rören öka något, genom långsammare produktion samt ökning av skrotade ledningar hos tillverkaren i början efter införandet. För VA-huvudmännen bör ökade priser uppvägas av minskad tidsåtgång vid installation samt att man på sikt får ett mer hållbart ledningssystem med färre läckor.  
 Toe-in Resultat från intervjuer visar att stora toe-in ställer till det för entreprenörerna i fält och avsevärda längder (upp till 40-50 cm) behöver kapas bort. Detta ger upphov till kostnader inte bara för de rörmetrar som måste kasseras, utan även för merarbetet vid förläggningen. Toe-in beror av restspänning som finns längs hela röret och kan inte kapas bort i förväg, utan att återkomma direkt i den ”nya” röränden.  De standarder som finns idag garanterar inte passform mellan rör och muff. I AMA Anläggning 20 finns krav på att DVS 2207-1 (2017) följs vid svetsarbete och där står att ingen toe-in är tillåten i svetszonen. I AMA Anläggning 20 har man löst detta genom att kräva anpassning efter muffen men då blir det ett problem som måste lösas i fält.  Slutsatsen från projektet efter diskussioner i projektgruppen och med andra referenspersoner är att krav på minskad toe-in vid produktionen är lämpligt och att VA-huvudmännen bör driva detta i INSTA-CERT. Förslaget är att införa en indirekt metod för toe-in och kvarstående inre spänningar genom omkretsförändringsmätning enligt EN1555-2 (2010), avsnitt 6.4, i kvalitets-rutinerna för INSTA-CERT.  



 © RISE Research Institutes of Sweden  Övriga förbättringar En rad ytterligare krav som är relevanta för att få bra svetsfogar framkom under projektets gång. Vid upphandling av entreprenörer för att bygga ledningsnät bör krav ställas på att personalen, som svetsar har en utbildning med EWF-certifikat baserad på standarden EN 13067 (2020). I samband med elektromuffsvetsning ska ett roterande skrapverktyg användas som tar bort rätt mängd material från den del av röret som hamnar i svetszonen. Svetsytorna ska rengöras med lämpligt lösningsmedel enligt rekommendationen DVGW VP 603:2002-07. Det måste finnas rätt förutsättningar att utföra en korrekt svetsning. Det måste finnas tillräckligt med utrymme i schaktgropen och längden på gropen måste vara tillräcklig för att justera läget på rörändarna. Dessutom måste riggar för att hålla fast rörändarna i rätt läge och återrundningsverktyg få plats. Vid upphandling bör krav ställas på att dessa verktyg används, så att svetsning kan ske utan att fogen ligger i spänn.  Ledningsägarna bör före installation av ny ledning säkerställa att svetsproceduren, som ska användas under projektet är korrekt. Detta görs genom att ett eller flera procedurprov genomförs, dvs en fog svetsat ihop på samma sätt och under samma förhållanden som kommer att råda vid installation. Svetsfogens kvalitet ska sedan verifieras med förstörande provning. Eventuellt skulle beställaren kunna överta ansvaret för procedurprovens genomförande för att säkerställa att det blir den kontrollfunktion som det är tänkt att vara. Det finns även oförstörande metoder som röntgen eller ultraljud. Dessa metoder kan upptäcka dåliga svetsar, men de bedöms inte vara tillräckligt bra för att avgöra korrekt sammanfogning. En svetsfog som ser bra ut vid en oförstörande provning kan ändå uppvisa underkända resultat vid förstörande provning, då plastmaterialet inte har smält ihop korrekt. Därför är de oförstörande provningarna i fält i dagsläget bara ett bra komplement till procedurprovningar med efterföljande förstörande provningarna. På sikt skulle de oförstörande provningarna kunna förbättras och standardiseras, och bli en bra och effektiv kontrollfunktion i fält.    Kontroller av arbetet i fält är ytterligare en faktor, som leder till bättre ledningsnät. Det är även viktigt att kontrollera att mottagna produkter uppfyller ställda krav i upphand-lingen samt att arbetet utförs på korrekt sätt.  



 © RISE Research Institutes of Sweden 10 Slutsatser och rekommendationer Vid upphandling och även byggnation av nya VA-ledningar i polyeten i egen regi bör följande beaktas.  
• Ledningsnätsägarna bör vid byggnation av nya polyetenledningar ställa krav på att den uppfyller AMA Anläggning 20 i vilken det ställs krav på svetsning enligt DVS 2207-1.  
• Ledningsnätsägarna bör vid byggnation ställa krav på att personal som svetsar polyetenledningar bör ha en svetsutbildning med certifikat baserat på EWF 581 och standarden EN 13067 (2020). 
• Ledningsnätsägarna bör vid byggnation se till att svetsproceduren verifieras i rätt tid i projektet genom att procedurprov genomförs. 
• Ledningsnätsägarna bör vid byggnation av nya polyetenledningar ha kontrollant på plats som ser till, att produkter av rätt kvalitet har levererats och att ledningarna svetsas och läggs korrekt. För att förbättra byggnationen av nya VA-ledningar i polyeten och förenkla upphand-lingar bör certifieringsbestämmelserna för Nordic Poly Mark ses över.  
• Svetsning av polyetenledningar underlättas om ledningarna är runda. Det vore därför bra om medlemmarna i INSTA-CERT kan se över kraven på ovalitet med målet att skärpa dessa till 1,5% av nominell diameter i sina certifierings-bestämmelser. 
• Svetsning av polyetenledningar underlättas om ledningarna har en liten toe-in. Det vore därför bra om medlemmarna i INSTA-CERT kan se över möjligheterna att införa i sina certifieringsbestämmelser den indirekta metoden att mäta toe-in och kvarstående spänningar för vattenledningar, som finns i EN 1555-2 (avsnitt 6.4) gällande gasrör. För att uppnå bra fogar hos polyetenledningar ska följande beaktas. 
• Skrapning ska ske med roterande skrapverktyg, som tar bort rätt mängd material från röränden precis före svetsning. Dessutom ska svetsytorna rengöras med lämpligt lösningsmedel efter skrapning och före svetsning. 
• Vid elektromuffsvetsning måste rörändarna fixeras under hela processen (även under avsvalningen) och korrekt storlek på spalt mellan elektrosvetsmuff och rör måste uppnås. Rörändar och muff får inte ligga i spänn. För att möjliggöra detta krävs att fixeringsverktyg och återrundningsverktyg används. 
• Vid elektromuffsvetsning i schakt krävs att dessa är tillräckligt vida för att utrustning och personal ska få plats. Schakten behöver dessutom vara tillräckligt långa så att läget på rörändarna kan justeras och en spänningsfri skarv kan åstadkommas under svetsningen.  
• Vid svetsning måste arbetsplatsen vara skyddad från väder och vind. Det kan krävas ett omgivande tält och luftströmning genom röret ska förhindras.    
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