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Sammanfattning 
Denna rapport är en sammanställning av det arbete som gjorts i projekt G833M, 
”Trycktäthet i gjutgods”. Idag finns problem med läckande gjutgods och ibland får 
det stora konsekvenser. Ur miljösynpunkt så får t ex inte olja läcka ut från en 
motor på en bil. Så ämnet är högaktuellt i dagens samhälle där miljöfrågor får ett 
allt större fokus. 

Uppgiften med arbetet var att tydliggöra vad som menas med trycktätt gods, (hur 
man definierar begreppet trycktäthet). Hur ett tätkrav bör vara utformat och vilka 
provningsmetoder som finns, och vilka begränsningar de har, har också gåtts 
igenom. Syftet med artetet har varit att ge en ökad förståelsen för trycktäthet och 
de provningsmetoder som finns. En korrekt utformad kravsättning bidrar också till 
att säkerställa att rätt provningsmetod används. 

Allt för ofta är det kommunikationen mellan köpare och tillverkare som är 
bristfällig vilket leder till läckageproblem. Genom en ökad kunskap och förståelse 
hos båda parter bidrar till rätt ställda förväntningar på det färdiga godset.  

Arbetet har till största del bedrivits genom litteraturstudier och genom några 
studiebesök hos ett antal företag i branschen. 

 

Nyckelord: 

Tätkrav 

Trycktäthet 

Läcksökning 

Oxidfilmer 

Summary 
This report is a summary of the work that has been done in the project G833M, 
pressuretightness in castings. Today there is problems with leaking casting and 
sometimes they result in big consecvenses. For exampel in a enviromental view no 
oil is allowed to leak from an engine in a car. So the subject has a high value in 
todays society where envirometal issues takes more place. 

The task with the work was to identify what really means with pressure tight 
castings, how is it defined. Even how a leaktight requirement should be designed 
and what test methods are available and their limitations have been claryfied. The 
purpose with the work has been to giva an bigger understanding for pressure tight 
castings. A correct designed requirement also helps to insure that a right test 
method is used. 
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The communication between the buyer and the supplier is often deficient which 
leeds to leakge problem. An increased understand of booth sides will lead to an 
increased discussion between the two and thereof less suprises at delivery of an 
finished casting. 

The majority of the work has been done through litterature studies and some 
studies at some different companies in the bussiness. 

 

Keywords: 
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1 Tillkomst 

Denna rapport har tagits fram i projektet G833M ”Trycktäthet i gjutgods”. 
Projektet har varit medlemsfinansierat via forskningsgrupp Metall med en budget 
på 400 000 kr.  

Rapporten är sammanställd av Jonas Bardh, Swerea SWECAST AB. 

Följande företag har ingått i projeket: 

 Traryds Metall AB, Håkan Johansson 

 Fundo Components AB, Bo Mattsson 

 Ostnor AB, Tomas Mangs 

 Mönsterås Metall AB, Jan Tegnemo 

 Suncab AB, Magnus Larsson 

 Johnson Metall AB, Torbjörn Nordh 

 W. Ruberg AB, Kenneth Nilsson 

2 Inledning 

Att det finns defekter i gjutgods som kan orsaka problem med bland annat 
hållfasthet, ytfinhet, sprickor m.m. är känt sedan tidigare. Dessa problem kan ofta 
härledas till för höga porhalter, krympning, kallflytningar m.m. 
Ett problem som det dock inte finns så mycket kunskap om är trycktäthet. I många 
olika branscher finns krav på att ett gjutgods skall vara trycktätt, vilket ofta leder 
till problem och ibland stora kassationer för gjuterierna då kraven inte uppfylls. 
Högre krav, snävare toleranser och lägre vikt är vanligt förekommande även hos 
gjutna komponenter. Kraven kan till exempel vara relaterade till miljö eller 
prestanda. I en ny bil förväntas till exempel inte någon olja läcka ut ur motorn i 
första taget. På en äldre bil är troligtvis kraven läckre varpå ett visst läckage olja 
från motorn kan accepteras. Läckage är en fråga om pengar, så ämnet trycktäthet 
är av stor vikt i dagens samhälle och borde få ett större fokus. 

Inom området trycktäthet har det gjorts relativt lite forskning men problemen finns 
och därför bör man inleda ett större arbete med att försöka hitta lösningar inom 
området. Idag finns lösningar som kan säkerställa att man uppfyller kraven på en 
ritning genom efterbehandlingar på det färdiga gjutgodset. I stort innebär detta att 
man täpper igen de porer och hål som finns så att ingen gas eller vätska kan läcka 
ut. Ofta är dock problemet inte att det går att lösa, utan en fråga om misstolkningar 
mellan gjutgodsköpare och gjuterier. Allt för ofta finns krav på ritning som är 
orimliga eller också förstår man inte innebörden av kravet. 
De processer som finns idag med att testa trycktäthet har också sina 
begränsningar. Till exempel kan resultaten av en provning lätt misstolkas genom 
läckande kopplingar och tätningar m.m. i den utrustning som används. 

 
Projektet syftar till att försöka beskriva de problem som finns med att kravsätta 
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trycktäthet och hur man sedan bör testa och säkerställa att kravet är uppfyllt. 
Det finns idag ingen standard som säger hur man bör kravsätta just trycktäthet 
vilket ofta leder till missförstånd. En del stora aktörer i branschen har egna 
standarder på hur trycktäthet skall kravsättas och testas, men långt ifrån alla. 

Då begreppet trycktäthet är så stort, har begränsningar i projektet gjorts för att 
enbart beskriva kravsättningen och de provningsprocedurer som finns. En del av 
de defekter som kan påverka trycktätheten kommer även att belysas men inte på 
ett djupare plan. 

3 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ge en ökad förståelse i ämnet trycktäthet. Hur ska en 
kravsättning med avseende på trycktäthet se ut? Vilka provningsmetoder finns att 
tillgå? Det är två väsentliga frågor som tas upp. Rapporten skall förhoppningsvis 
ge en ökad förståelse för problemen med trycktäthet för att få igång en diskussion 
i ämnet som vidare kan leda till mindre kassationer men också en bättre miljö. 
Syftet är även att beskriva de olika provningsmetoder som finns idag och vad 
deras begränsningar innebär.  

Ett annat mål med arbetet är att beskriva hur en kravsättning bör gå till och hur 
den bör utformas för att säkerställa att rätt provningsmetod används. 

4 Definitioner och metoder 

I detta kapitel beskrivs några av de olika moment som finns inom ämnet 
trycktäthet, tätkrav, tätkontroll, läcksökning, provningsutrustning och slutligen 
något om fysikaliska grunder. Det syftar också till att försöka förklara vad som 
menas med att något är trycktätt. Kan något verkligen vara helt tätt från läckage?  

Innan en fördjupning sker inom de olika delmomenten så är det bra att känna till 
terminologin som finns inom ämnet. Kapitel 4.1 syftar till att förklara några av de 
viktigaste begreppen som är bra att känna till. 

4.1 Terminologi 
Här följer en kort beskrivning av betydelsen för vanligen använda termer inom 
trycktäthetsområdet. 

Tätkrav 
Anger det maximalt tillåtna läckaget per tidsenhet för en specifik artikel. 

Provtryckning 
Hållfasthetskontroll, svarar på frågan om hur bra ett objekt håller vid 
trycksättning. 

Tätkontroll 
Används för kontroll av ett objekts totala läckage. Läcker objektet mindre eller 
mer än det fastställda tätkravet? 

Läcksökning 
Används för att lokalisera var läckaget är, anger ej storleken av läckaget. 
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Provobjekt 
Det objekt som skall testas. 

Referensvolym 
Vissa provningsmetoder behöver en referensvolym som är trycksatt under 
mätcykeln. Referensvolymen är permanent installerad i provningsutrustningen. 

Provvolym 
Den volym som testas, förändringen kan uppstå antingen inuti eller utanpå 
mätobjektet. 

Fyllnadskropp 
En fyllnadskropp gör att provvolymen minskas och på så sett kan större 
mätkänslighet uppnås under korta mättider. Temperaturutjämningen sker också 
fortare vilket bidrar till kortare stabiliseringstider och den totala cykeltiden 
minskas. 

Provmedium 
Det medium som används vid tätkontroll, vanligtvis är detta ett annat medium än 
det medium som används för objektet i drift. Luft eller vatten är vanliga 
provmedium. Ofta väljs ett annat medium på grund av mättekniska skäl och för att 
spara tid och pengar. Beroende på vilket medium som väljs kommer läckagets 
storlek att variera. 

Provtryck 
Det tryck som provmediet skall uppnå innan tätkontrollen utförs. 

Fylltid 
Den tid det tar att uppnå specificerat tryck, provtrycket. 

Stabiliseringstid 
Den tid det tar för temperaturen att utjämnas innan mätningen genomförs. 
Stabiliseringstiden behövs för att uppnå bättre mätprecision. 

Evakueringstid 
Den tid det tar för ett system att återgå till atmosfärstryck. 

Mättid 
Den tid det tar att fastställa läckagehastigheten från provobjektet. 

Provtid 
Den totala tid det tar från början till slutet av provet, inklusive fyllning, 
stabilisering, mätning och evakuering. 

Cykeltid 
Med cykeltid menas den totala tiden det tar att utföra ett komplett prov med 
provtid, samt i- och urplockning av provobjekt. 
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4.2 Tätkrav 
Ett tätkrav syftar till att ange hur mycket ett objekt får läcka gentemot ett givet 
medium. Att bara säga att något skall vara trycktätt är vanligt men samtidigt 
väldigt vanskligt. Vad skall godset vara trycktätt emot och vilket tryck skall det 
klara utan att läcka? Då olika material har olika strukturer påverkar det resultatet 
ganska avsevärt. För att kunna specificera ett korrekt tätkrav som skall vara 
mätbart, behövs bland annat följande parametrar: material, materialtjocklek, 
vätska, temperatur, mätmedium, mättryck. 

Ett korrekt tätkrav som är mätbart och kontrollerbart borde formuleras enligt: 
maximalt tillåtet flöde för särskilt media vid ett givet tryck och given temperatur.  

Enligt svensk standard behöver inte tätkravet vara lika hårt styrt. I standard SS-EN 
1559-1:2011 Gjutna material – Tekniska leveransbestämmelser Del 1  står bland 
annat ”Tryck- eller läcktät för särskilt media, vid givet tryck och temperatur skall 
anges vid tidpunkten för beställning”. Formuleringen anger dock inte något om 
hur mycket det får läcka. Det minsta man kan mäta är ett läckage på 1*10-12 
mBar*liter/s [5]. Omvandlas detta till hur stort läckaget är för en given tid, så 
motsvarar det ett läckage på 1 cm3 under 300 000 år. För att ställa ett rimligt 
läckage krav bör produktens livslängd tas i beaktning. Till exempel så accepteras 
kanske ett läckage på en vattenslang efter två år. Om det istället gäller en ny bil så 
förväntas motorn inte läcka olja efter två år utan förväntas troligen hålla längre. 

Tabell 1. Denna tabell visar ett exempel på hur ett tätkrav bör formuleras på 
ritning. 

Medium Luft 
Testtryck 1,5 Bar 
Temperatur 20°C 
Maximalt tillåtet flöde 25 mm3/s 

 

4.3 Tätkontroll 
Vid tätkontroll sker kontroll av det uppsatta kravet. Läcker godset mer eller 
mindre än vad kravet säger. Tätkontroll svarar alltså på frågan: Hur mycket läcker 
det? Det säger däremot inte något om var någonstans det läcker. För att ta reda på 
var läckan finns görs en läcksökning, mer om det i nästa avsnitt.  

Det finns olika metoder som används för att utföra en tätkontroll. Den troligtvis 
mest kända metoden brukar kallas för ”bubbelmetoden”. Dock är metoden inte att 
betrakta som en tätkontrollmetod då den inte ger svar på frågan hur stort läckaget 
är utan snarare visar var läckaget eller läckagen är lokaliserade. Metoden skulle 
kunna betraktas som en tätkontrollmetod om det innebar att antal bubblor räknas 
under en vis tid och på så vis få fram ett läckage som är X antal bubblor på Y 
sekunder. Dock måste detta korrelera mot ett krav som är beskrivet på samma sätt. 

Tryckmätande metoder är de vanligast förekommande metoderna vid tätkontroller. 
De tryckmätande metoderna görs antingen genom övertryck eller genom 
undertryck. Vilken som är bästa att använda gäller från fall till fall. Ett korrekt 
specificerat krav hjälper också till vid val av kontrollmetod. Tidsaspekten är också 
något som man måste väga in då vissa metoder skulle ta orimligt lång tid för att 
upptäcka ett läckage. Ett sätt att komma ifrån det här problemet är att använda sig 
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av fyllkroppar inne i volymen för att minska mättiden. Vid tryckmätande metoder 
så finns också problem med temperaturen. För att komma runt de problemen kan 
man istället för övertryck använda sig av vakuum. Principen vid mätning är 
densamma med skillnaden att mätningen sker med hjälp av ett undertryck. 
Förutom de tryckmätande metoderna kan också spårgasmätning användas vid 
tätkontroll. Spårgasteknik används t ex. vid mätning av mycket stora volymer eller 
vid extrema tätkrav. Tekniken kan också användas om provobjektet är elastiskt.  

 

Figur 1. Träd över olika mätmetoder för tätkontroll. 

4.3.1 Tryckmätning 

Tryckmätning eller flödesmätning kan anses vara den enklaste metoden. Vid 
tryckmätning används t ex. en manometer eller massflödesmätare för att mäta 
flödet. Metodens känslighet ligger mellan 0,05-0,5 % av det totala utslaget, vilket 
motsvarar läckagemängder mindre än 500-1000 mm3/sek, vid en bars tryck och en 
minuts mättid, som kan detekteras [5].   

Vid tryckmätning trycksätts provobjektet till önskat provtryck. Efter att önskat 
provtryck är uppnått måste trycket stabiliseras och därefter genomförs mätningen. 
Mätningen genomförs på det flöde som krävs för att kompensera eventuellt 
tryckfall som ett läckage kan orsaka. 

Under hela mätprocessen kommer det eventuella läckageflödet att visas 
kontinuerligt och det maximala provtrycket kommer att vara konstant under 
samma tid. Nedan ses en förenklad skiss över hur tryckmätningen kan vara 
uppbyggd. 

 

Figur 2. Förenklad skiss över tryckmätande metod. 
Till figur 2 ovan tillkommer även kalibreringsläcka som är ett måste om metoden 
skall anses vara tillförlitligt.  
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4.3.2 Referensmätning 

Vid denna metod så har man precis som namnet syftar till en referensvolym. 
Metoden benämns ibland också som differentialtryckmätning. Mätinstrumentet 
som vanligen används är just en differentialtryckmätare som består av ett 
membran som påverkas av en eventuell tryckskillnad mellan provobjekt och 
referensvolym. Med referensmätningmetoden kan läckor kring 10 mm3/s 
uppmätas vid en bars tryck och en minuts mättid [5].  

Objektet som skall kontrolleras trycksätts samtidigt som referensvolymen från en 
gemensam tryckkälla. När det förutbestämda trycket har uppnåtts stängs ventiler i 
systemet och därefter måste systemet stabilisera sig innan mätning kan göras. 
Efter stabiliseringsmetoden skiljs de båda volymerna åt av en differentialgivare 
och den tryckskillnad som uppstår mellan volymerna mäts. Figur 3 nedan visar en 
enkel bild över ett referensmätningssystem. 

 

Figur 3. Förenklad skiss på referensmätningsmetod. 
Även vid referensmätning så är det viktigt att man kalibrerar utrustningen. En 
felaktigt kalibrerad maskin ger också upphov till felaktiga läckor eller visar ingen 
läcka alls. Så det är av stor vikt att kalibreringsrutiner finns vid all tätkontroll. 

4.3.3 Spårgasmätning 

Om inte någon av de vanliga tryckmätande metoderna fungerar kan 
spårgasmätning vara ett alternativ. Spårgasmätning används vid mycket hårda 
tätkrav eller vid mycket stora provvolymer. Metoden kan även användas för 
elastiska objekt vilket inte de tryckmätande metoderna klarar av. Den vanligaste 
gasen som används vid spårgasmätning är helium. Vätgas är också en vanlig gas 
som används, dock använder man inte 100 procent vätgas utan spårgasen är endast 
utblandad med en mindre mängd vätgas. Spårgasmätning kan ske antingen genom 
mätning i atmosfärstryck eller genom mätning i vakuum. 

Vid mätning i atmosfärstryck finns två metoder att tillgå, absolutmetoden och 
referensmetoden. I absolutmetoden placeras provobjektet i en mätkammare och 
fylls sedan med spårgas. Koncentrationsökningen mäts kontinuerligt under hela 
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mätförloppet. Skulle koncentrationen överskrida en förutbestämd larmnivå innan 
mättiden gått ut kommer systemet varna för läckage.  

Om mättiden är längre en 1-2 minuter finns vissa svagheter med metoden och då 
är referensmetoden ett bättre alternativ. Skillnaden mellan metoderna är att vid 
referensmetoden placeras en mindre mätkammare inne i den egentliga kammaren. 
Den mindre kammaren måste kunna öppnas och stängas så att god ventilation 
mellan de båda volymerna erhålls. Det är den mindre kammaren som fungerar 
som referenskammare och denna stängs innan provobjektet utsätts för spårgasen. 
Provobjektet placeras precis som i absolutmetoden i mätkammaren och vid slutet 
av mätcykeln öppnas den mindre referenskammaren, inuti den stora kammaren, 
och därefter mäts koncentrationsökningen mellan provets början och slut. 

Det är väldigt viktigt att den utläckande spårgasen blandas noggrant med 
atmosfärsluften i provkammaren för att mätningen skall kunna genomföras. Det är 
också viktigt att spårgasen blandas homogent inne i provobjektet. 
Spårgasmätningar som utförs i atmosfärstryck kan inte med säkerhet mäta bättre 
än 0,01 mm3/s [5]. 

Spårgasmätning i vakuum genomförs då snabbare metod behövs på grund av 
takttider eller då en helt riskfri gas vill användas. I spårgasmätning i vakuum är 
nämligen den vanligaste gasen att använda helium. I övrigt fungerar metoden i 
princip på samma sätt som ovan nämnda gällande spårgas. 

4.3.4 “Bubbelmetoden” 

”Bubbelmetoden” är en metod som är väl vedertagen vid läcksökning och i 
allmänna ordalag tätkontroll. Metoden går under många olika namn, bland annat 
”vattenbalja”, trycksättning i vattenbad m.m. Vad som ofta glöms bort eller helt 
förbises är att metoden egentligen är en läcksökningsmetod. Mer om detta i kapitel 
4.4.  

Metoden kan ses som en tätkontroll under förutsättning att metoden är 
specificerad på ritning eller om krav finns gällande antal bubblor som får 
uppkomma under en given tid.  

Processen går till så att det objekt som ska kontrolleras mot läckage sänks ner i ett 
vattenbad och trycksätts med luft. Sedan övervakas om det uppstår några bubblor. 
Viktigt att tänka på är att objektet trycksätts innan det sänks i vattenbadet. 
Trycksätts objektet först efter det har sänkts ner kan porer sättas igen på grund av 
kapillärkraften. Metoden är också en ”förstörande” provning genom att det provas 
i vatten och därför måste få tid att torka eller rengöras efter provning. 

Metoden har dock fördelar genom att ingen större investering krävs i dyra 
mätinstrument. Den ger också relativt fort ett svar på om ett objekt läcker eller 
inte. Dock måste det tas i beaktning att det är svårt eller näst intill omöjligt att 
bestämma hur stort läckaget är. Kapillarkrafterna försvårar också provningen då 
de kan sätta igen porerna. 

4.4 Läcksökning 
Läcksökning är den metod som används för att lokalisera läckan. Inom 
läcksökning finns också olika metoder där den kanske vanligaste är som tidigare 
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nämt bubbelmetoden. Idag finns även avancerade så kallade ”sniffrar” som med 
hjälp av en spårgas kan lokalisera var läckor befinner sig.  

Som tidigare nämnt i kapitel 4.3.4 så är ”bubbelmetoden” egentligen en 
läcksökningsmetod och som detta fungerar den alldeles utmärkt. Metoden kan 
liknas  vid den undersökning som görs för att söka läckor på en cykelslang vid en 
punktering. 

En annan metod som är relativt vanlig är provning med såpvatten. Ibland används 
även speciella läckspray som numera finns på marknaden. Bubbelvätskan 
appliceras vid de områden som normalt brukar ge läckage och sedan trycksätts 
objektet. Vid läckage så kommer det då att bildas stora mängder bubblor som 
påvisar läckaget. Problemet med denna metoden är att små läckage är svåra att se 
samt vid stora läckor finns risk för att bubbelvätskan försvinner när objektet 
trycksätts. 

Den sista vanliga metoden som finns att tillgå, är den när en ”sniffer” används. En 
”sniffer” är ett handhavet instrument som förs över provobjektet och vid läckage  
ger ”sniffern” ifrån sig en ljudsignal som indikerar läckage. Metoden förutsätter 
att provobjektet är trycksatt. 

4.5 Provningsutrustning 
Rapporten har hitills gått igenom olika metoder för att utföra en tätkontroll. 
Förutom att det är viktigt att ha koll på vilken mätmetod och mätinstrument som 
skall användas finns även andra aspekter som måste tas i beaktning. Bland annat 
måste verktygslösningen vara korrekt, även själva maskininstallationen måste vara 
väl genomgången.  

Det viktigaste för ett mätinstrumentet är att det finns en fungerade 
kalibreringsläcka. Till detta måste väl dokumenterade kalibreringsrutiner finnas 
tillgängliga. Själva verktygslösningen måste ha väl fungerande 
avtätningsarrangemang med metalliska stopp. Tätningsmaterialet som används 
måste också vara korrekt beräknat med avseende på den slutningskraft och tryck 
som skall användas vid provning. När det gäller maskininstallationen är det viktigt 
att utrustningen är placerad på ett ställe där omgivande temperatur inte varierar 
mycket. 

Det finns många parameterar som påverkar tätkontrollen på ett eller annat sätt. Det 
viktigaste är att se till att den utrustning som används är väl genomgången och att 
den omgivande miljön har tagits i beaktning. Ett litet fel på utrustningen kan lätt 
leda till att ett felaktigt läckage uppstår. Det kan också ha motsatt effekt att 
läckagen inte upptäcks vid provning.  

4.6 Impregnering 
Gods som har blivit underkända vid en tätkontroll kan impregneras.  Detta görs 
bland annat med hjälp av vattenglas eller olika polymera material. Dock finns det 
begränsningar med impregneringen. Ofta klarar inte impregneringsmaterialen 
temperaturer över 200 grader.  

Impregnering skall göras som sista steg i produktionen då godset är bearbetat. 
Detta för att alla eventuella porer ska vara blottlagda. Sker impregnering innan 
bearbetning finns alltid risken att ett gods kan börja läcka efter det har bearbetats. 
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Vissa gjutstandarder tar också upp impregnering som ett alternativ för att 
säkerställa att man har täta gods. Bland annat för aluminium gäller att det är 
möjligt att använda impregnering för att eliminera läckage om det godkänt från 
köparen. Metoden som skall användas skall vara överrenskommet mellan köpare 
och tillverkare [6]. 

4.7 Fysikaliska definitioner 
All materia brukar normalt klassas som antingen fast, flytande eller gas. Fast 
materia har en bestämd form och volym medan flytande materia har en bestämd 
volym men inte en bestämd form. För en icke instängd gas gäller att den har 
varken bestämd volym eller form. 

I en fast kropp ligger molekylerna ordnade i mönster (gitter) och krafterna mellan 
molekylerna är mycket stark vilket ger kroppen dess fasta form. För en fluid gäller 
att molekylerna är slumpvis ordnade och hålls samman av svaga molekylära 
krafter. Både vätskor och gaser är fluider, skillnaden är att i en gas ligger 
molekylerna långt mer isär än i en vätska. Det här gör att molykylerna i en gas kan 
röra sig mer fritt om varandra och därför brederut sig i hela det ”rum” som finns 
tillgängligt. 

Sammanlagda volymen i en gasmassa är mycket liten i förhållande till gasens 
volym vilket medför att en gas som är innesluten i ett kärl med variabel volym kan 
komprimeras ihop till en mycket liten del av den ursprungliga volymen. 

Tryck har enheten Newton per kvadratmeter eller Pascal då nämligen 1 N/m2 = 1 
Pascal. Se ekvation (1) nedan. 

A
FP          (1) 

Ekvation (1) gäller för hydrostatisk kompression men för att kunna bestämma 
trycket för en inkompressibel fluid behövs även den vertikala förändringen eller 
höjdskillnaden. Med inkompressibel fluid menas en fluid som har konstant 
densitet [3]. 

 ghPP  0         (2) 

Ekvation (2) ovan säger att trycket P vid ett djup h under ytan på en vätska öppen 
mot atmosfären är större än atmosfärstrycket med ett värde av ρgh [3]. 
Atmosfärstrycket betecknas ofta P0 och har ett värde av 1 atm = 1.013 x 105 Pa. P 
brukar ofta kallas för det absoluta trycket.  

En annan användbar lag är kontinuitetsekvationen. För en inkompressibel fluid så 
gäller att produkten av arean och fluidens hastighet i alla positioner längs ett rör är 
konstant, dvs: 

 konstantvAvA  2211       (3) 

Ekvation (3) [4] kan formuleras på många olika sätt och ovan är ett exempel. Vad 
ekvationen säger är att hastigheten är hög vid ett smalt tvärsnitt och lägre vid ett 
större tvärsnitt. A x v = konstant är också lika med påståendet att volymen av en 
fluid in i ett rör vid en given tidsintervall är lika med volymen av fluiden ut i andra 
ändan av röret i samma tidsintervall. 
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Ekvation (2) gäller för en fluid som är i vila. Men vad händer med en fluid som är 
i rörelse? Bernoulli´s ekvaktion [4] ger svar på frågan. För en ideal fluid som 
flödar med hastigheten v kan ekvartionen skrivas enligt nedan. 

 konstantghvP   2

2
1        (4) 

Det här uttrycket säger att för laminära flöden är summan av trycket (P), den 

kinetiska engergin per volymenhet ( 2

2
1 v ) och gravitationspotensenergin per 

volymenhet (ρgh) har samma värde vid alla positioner längs en strömningslinje. 

 

Som tidigare nämnts är en gas också en fluid. Dock finns det några formler som 
gäller för gaser som är bra att känna till. Om det i en cylinder, med möjlighet att 
variera höjden, finns instängd gas vars tempteratur antas vara konstant kommer 
trycket att öka det dubbla om volymen samtidigt minskas till hälften av den 
ursprungliga. Detta förhållande att produkten av trycket P och volymen V är 
konstant vid oförändrad temperatur kallas Boyles lag [3]. 

 konstantVP *  för T = konstant     (5) 

Om istället trycket hålls konstant så kommer volymen att vara direkt propotionell 
mot temperaturen, denna lag kallas Charles and Gay-Lussac [3]. Om dessa två 
lagar kombineras ihop fås den allmänna gaslagen. 

 nRTPV          (6) 

R kallas den universella gaskonstanten och har värdet R=8,315 J/mol*K. 

För en ideal gas gäller alltså om temperaturen och volymen för en bestämd mängd 
gas är konstant så kommer också trycket att vara konstant. 

Den mest förekommande tillståndsförändringen i tätkontrollsammanhang är den 
adiabatiska. I en adiabatisk process sker inget värmeutbyte med omgivningen. 
Antingen kan detta ådstadkommas genom termisk isolering av ett system eller 
genom att genomföra processen så snabbt att det finns lite tid för energin att flyttas 
genom värme. Trycket vid en adiabatisk kompression stegras snabbare än vid en 
isotermisk kompression då den stegrande temperaturen även ger en relativ 
tryckökning. 

Om antagande görs att små porer i ett gjutgods har ett cirkulärt tvärtsnitt med en 
konstant radie R kan vi använda Hagen-Poiseuilles lag [4] för att beräkna ett 
läckage. Denna lagen gäller för ett laminärt flöde genom ett cirkulärt rör med 
konstant tvärsnittsarea och längd l. 

 
l
PRQ

dt
dV 






8

4

       (7) 

Q = flöde (m/s3) 

 = dynamiska viskositeten (Ns/ m2) 

l = porens längd (m) 

R = radie (m) 
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P = (Pascal, N/m2) 

 

Exempel på vätskeläckage: 

Hur mycket vätska kommer läcka genom en por med radien 0,5 mm och längden 
10 mm vid ett tryck på 10 Bar? Anta att vätskan är vatten och har temperaturen 
20°C, då gäller även att viskositeten för vattnet är 1x10-3 Ns/ m2. 

 
scm

smsm
l
PRQ

/10*45,2

/10*45,2/
10

10*10*
10*8

)10*5,0(
8

39

3153
2

5

3

464





















 

Exempel på gasläckage: 

Vid beräkning av läckage för gaser måste hänsyn tas till att gaser är kompressibla. 
När en gas paserar genom en por kommer den att expandera på grund av det 
sjunkande trycket och den genomströmmande gasmängdens volym kommer att 
ökas. Gasens hastighet och motståndet per längdenhet kommer också att ökas. 
Gasen temperatur kommer dock att vara konstant eller lika med 
väggtemperaturen. 

Om gasmängden är Q0 m3/s vid atmosfärstryck så kommer gasmängden Q vid 
trycket P att vara följande: 

 sm
P

Q
Q /30         (8) 

Detta uttryck införs sedan i ekvation (7) samtdigt som en x-koordinat införes i 
porens längdriktning, delta P ersätts med dp och l med dx. 

 dx
R
Q

pdp
dx
dpR

P
Q

4
0

4
0 8

8 






  

Om det lägre trycket på porens ena sida betecknas P1 och det högre trycket på 
andra sidan betecknas P2 och porens längd är l, erhålls. 

 

l
PPRQ

l
R
QPP

x
R
QP

dx
R
Q

pdp

P

P

l

P

P

l

)(
16

8
2

8
2

8

2
1

2
2

4

0

4
0

2
1

2
2

0
4

0
2

0
4

0

2

1

2

1











 

 

















       (9) 

Hur stort kommer luftläckaget att vara genom en por med radien 0,5 mm, längden 
10 mm och där tryckskillnaden är 10 Bar? P2 är 11 Bar och P1 är 1 Bar. Luften 
antas vara 20°C och ha viskositeten 1,82*10-5 Ns/m2. Läckaget blir då följande: 
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scm

smsm
l

PPRQ

/10*1,8

/10*1,8/
10

10*)111(
10*82,1*16

)10*5,0()(
16

37

3133
2

522

5

462
1

2
2

4

0
























 

Beräkningsexemplen ovan visar att vid samma förhållanden eller 
ingångsparametrar är det av stor betydelse vilket medium som väljs. Luftläckaget i 
exemplet ovan är t ex. mer än 300 gånger större än vad vattenläckaget blir vid 
samma förhållande. 

Viktigt att tänka på är att exemplen ovan endast ska ses som en beskrivning av ett 
läckage och att det i verkligen kan se annorlunda ut på grund av att det finns andra 
faktorer som kan påverka hur stort ett läckage är. Till exempel så har en 
förenkling gjorts att en por har antagits vara rund vilket sällan existerar i 
verkligheten. 

När beräkningar görs enligt ekvation (7) är det viktigt att man räknar med den 
dynamiska viskositeten och inte den kinetiska viskositeten. Den kinetiska 
viskositeten är annars den vanligaste formen som erhålls från t ex. ett oljebolag. 

Ganska ofta är det av intresse att räkna om ett läckage till ett annat medium. Detta 
kan t ex bero på att företaget som ska utföra tätkontrollen har en viss typ av 
provningsutrustning men det kan också bero på att mättiden skulle bli orimligt 
lång. I och med att olika metoder är lämpade för olika saker så stöter man förr 
eller senare på problematiken då omräkning till annat medium behöver göras.  

En förenkling kan göras då omräkning sker till annat medium. Viktigt att komma 
ihåg är att detta endast gäller i teorin. Verkligheten kan se helt annorlunda ut, 
vilket gör att omräkningen endast kan ses som ett riktvärde. Det bästa alternativet 
om omräkning behöver göras till annat medium är att ta fram ett värde för 
luftläckaget när det kan anses vara vätsketätt. Detta har gjorts tidigare i industrin 
genom att man har studerat vad tryckgränsen går för en vätska att läcka genom 
fördefinierade hål [5].  

Om antagande görs enligt tidigare nämnt, att en por är helt rund med ett cirkulärt 
tvärsnitt och att flödet är laminärt, kan formel 10 användas för att få fram ett 
riktvärde vid omräkning mellan olika medium [5]. Viktigt att komma ihåg är att 
detta gäller endast i teorin och att hänsyn egentligen endast tas till de olika 
vätskornas dynamiska viskositet. I verkligheten kan det också uppstå turbulenta 
flöden för vilket formeln inte gäller.  

2
1

2
2

2
pp

pQQ
vätska

gas
gasvätska









       (10) 

 = viskositet Ns/m2 

p = tryckdifferens mellan p2 och p1 för vätska mätt i kPa 

p1= absoluttryck i omgivande volym mätt i kPa 

p2= absoluttryck i trycksatt volym mätt i kPa 
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5 Gjutgodkonstruktion och gjutprocess 

Kapitel syftar till att ge en introduktion i gjutgodskonstruktion samt viktiga 
parametrar som rör gjutprocessen. Projektets inriktning har inte varit fokuserat till 
de här områdena men det finns åtgärder som relativt enkelt förbättrar 
förutsättningar för ett bra gjutgods. Många av de generella regler och 
undersökningar som gjorts inom konstruktion och gjutprocess gäller även för att få 
ett trycktätt gods. Tyvärr finns inga djupdykande forskning inom området där 
endast målet varit att få ett mer trycktätt gods. 

5.1 Konstruktion 
Mycket forskning och arbete har gjorts på hur ett gjutgods skall utformas för att nå 
en så bra slutprodukt som möjligt. De generella regler och riktlinjer som tas upp i 
tidigare arbeten och skrifter gäller även med avseende på trycktäta gjutgods. 
Svårigheterna med att visa på bra konstruktioner som ger trycktäta gods är att 
konstruktionen i sig själv inte kan bidra till minskat läckage utan ofta är det många 
andra parametrar som också påverkar. 

Till exempel är det av stor vikt att säkerställa att formfyllnaden inte har ett 
turbulent flöde vid gjutning. Ett bra konstruerat gjutgods kan bidra till att ett bra 
flöde fås men hänsyn måste även tas till hur verktyget är utformat. Gjutaren kan 
också spela in för hur bra gjutgodset slutligen blir. 

Dock finns några generella punkter som kan vara bra att ha i åtanke när en 
gjutkonstruktion skall tas fram, se nedan.  

 

Sammanfattning av 10 regler till lyckad konstruktion [1] 

1. Undvik godsanhopningar. Utforma gjutgodset med så jämn godstjocklek 
som möjligt. 

2. Undvik skarpa hörn. Utforma gjutgodset med radier. 

3. Utforma gjutgodset med släppningar. 

4. Undvik djupa håligheter som kräver kärnor. 

5. Eftersträva så få verktygs- och modellhalvor som möjligt. 

6. Placera delningsplanet för att möjliggöra bra formfyllnad. 

7. Undvik rensning. Eftersträva att ta dessa operationer i bearbetningen. 

8. Eftersträva riktat stelnande. 

9. Tänkt på att defekter och stelningsförlopp ofta styr hållfastheten i 
materialet. 

10. Tryckspänningar är bättre än dragspänningar vid gods som har 
påkänningar. 
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Det är svårt att påvisa vilken av de ovan nämnda reglerna som har störst inverkan 
för att ett gjutgods skall bli trycktätt. För att säkerställa en lyckad konstruktion är 
det viktigt att även ha koll på vilken gjutmetod som är bäst lämpad för produkten. 
Vissa av de ovan nämnda punkterna har förmodligen större inverkan än andra men 
det viktiga är att tänka igenom konstruktionen innan, utifrån vilken gjutmetod som 
skall användas. Det mest vanliga är att se till att ha så jämn godstjocklek som 
möjligt och att gjutgodset är utformat med radier. Säkerställs detta medför det att 
smältan kan flyta bättre vilket också resulterar i minskade defekter som bland 
annat kan leda till läckande gods. Framför allt säkerställer man att hela formen 
fylls på ett så korrekt sätt som möjligt. Med bland annat jämn godstjocklek på 
konstruktionen så blir det också lättare att få ett riktat stelnande. Med riktat 
stelnande menas att stelningen sker i en riktning på ett mer kontrollerat sätt. På 
detta sätt undviks isolerade områden i gjutgodset som inte kan eftermatas och då 
minskar risken med krympporer. 

 

5.2 Gjutprocess 
Gjutprocessen är precis lika viktig som själva konstruktionen av ett gjutgods. Det 
finns många olika parametrar som kan påverka gjutgodset om inte bra kontroller 
finns vid gjutning. Till exempel så kan variationer finnas på kvalitén på 
gjutgodsen beroende på vilken tid på året de är gjutna. Detta kan bero på att 
luftfuktigheten varierar under ett år. Hög luftfuktighet gör att mer väte löses in i 
smältan, vilket kan innebära mer porer än normalt. Som tidigare nämnt så finns 
det redan mycket forskning gjort inom området för att säkerställa att man har en 
stabil gjutprocess. Nedan syns 10 regler som är framtagna av professor John 
Campell. 

Tio regler för bra gjutgods [7] 

1. God smältakvalité 

2. Undvik turbulent fyllnad. 

3. Undvik långsam fyllnad. 

4. Undvik luftbubblor. 

5. Undvik kärnblåsor. 

6. Undvik krympdefekter. 

7. Undvik defekter till följd av konvektion. 

8. Kontrollera mekaniska egenskaper, olika sektioner kan ge olika mekaniska 
egenskaper. 

9. Kontrollera restspänningar. 

10. Tillgodose referenspunkter för mätning och bearbetning. 
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5.2.1 Smälta 

När det gäller smältan så är det viktigt att den inte kommer i kontakt med fukt 
eller luften under för lång tid. Därför är det viktigt att man gjuter så fort som 
möjligt. Detta innebär t ex att det inte är önskvärt att transporten av smältan är 
lång mellan ugn och gjutform. En smälta av aluminium reagerar väldigt lätt med 
syret i luften och bildar väldigt fort ett oxidskikt på ytan. Denna måste tas bort 
innan gjutning. Oxidfilmer kan vara färska eller gamla [2]. Gamla oxidfilmer är de 
som bildas i ungen eller i gjutskänken medan de färska bildas vid själva 
formfyllnaden.  

Själva formfyllnaden får inte vara för långsam eller turbulent. Långsam fyllnad 
innebär ökad risk för ytdefekter och kallflytningar vilka kan leda till läckage. Om 
två oxiderade smälta fronter möts ökar risken för dålig eller ingen vidhäftning 
mellan fronterna. Detta kan ge upphov till håligheter eller sprickor som följd. För 
att motverka detta måste det till en snabbare fylltid eller en bättre kontroll av 
temperaturen på smältan eller gjutformen. 

Om formfyllanden istället går för snabbt och turbulent flöde uppstår finns risk att 
oxidinneslutningar skapas i smältan. Turbulens i smältan räknas fram genom 
Reynolds tal, Re [2]. Viktigt att komma ihåg är att turbulens räknat med hjälp av 
Reynolds tal endast gäller för volymturbulens. 

n
dV 


Re        (11) 

V är smältans hastighet, ρ är smältans densitet, d är den linjära karaktäristiska 
dimensionen av geometrin på flödesvägen och n är viskositeten. Värden under ca 
2000 är lika med lugnt flöde och Re värden över ca 2000 indikerar att flödet är 
turbulent. 

Då Reynolds tal endast gäller för volymturbulens måste en annan formel användas 
för att utvärdera om ytfilmer riskeras integreras i smältan. Ytturbulensen ger ett 
mer korrekt svar på om ytfilmer kommer att finnas i smältan och den beräknas 
genom formel 12 nedan [2].  



 rVWe 


2

      (12) 

V2 är smältans volym upphöjt till två, ρ är smältans densitet, r är radien för ytans 
krökning och γ är ytspänningen. 

We värden mellan 0,2-0,8 definierar maximal gräns för flödesförhållanden som är 
fria från ytturbulens. Om We är över 100 kommer det absolut att ge upphov till 
ytturbulens. 
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Figur 4. Bilden visar hur oxid innesluts vid turbulent fyllnad.[8] 
Olika åtgärder finns för att motverka turbulent fyllnad. T ex kan filter användas 
för att bromsa upp smältan så att den får rätt hastighet. Utformningen av 
ingjutsystemet spelar också stor roll för hur flödet av smältan kommer att se ut. 
Placeringen av ingjutsystemet spelar också stor roll.  

5.3 Oxidfilmer 
Som nämndes i kapitel 5.2.1 så kan en smälta även innehålla oxidfilmer. De finns 
oftast på ytan och tas bort innan gjutning. Oxidfilmer som bildats på badytan på 
smältan hindrar smältan från vidare oxidation. Dock kan ovarsam hantering av 
smältan innebära att oxidfilmerna blandas in i smältan vilket kan leda till defekter 
i gjutgods. När en smälta stelnar så kan oxidfilmerna bli instängda i smälta vilket 
kan leda till sprickor i det färdiga gjutgodset. Dessa sprickor ger ofta sänkt 
hållfasthet men också läckande gods. Alla legeringar som är baserade på 
aluminium, magnesium och titan är filmskapande. 

Det finns idag olika metoder för att kontrollera synliga defekter som gas- och 
krympporer. Tyvärr är oxidfilmerna svåra och ibland nästan omöjliga att upptäcka. 
Ofta sker upptäckten sent som vid t ex vid tätkontroll eller helt enkelt då 
gjutgodset går sönder. 

 

 

Figur 5. Bilderna ovan visar exempel på olika oxidfilmer i gjutgods. 
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Oxidfilmer brukar delas in i gamla och nya oxidfilmer. Gamla filmer kan undvikas 
genom bra kontrollerade förberedelser och bra handhavande av smältan. 
Nya filmer är svårare då de oftast uppstår vid fyllnad och fyllnad av gjutformen. 
Med hjälp av filter kan man reducera uppkomsten av nya filmer. Ofta placeras då 
filtret i gjutkanalen. Som tidigare nämnt så reducerar även ett filter smältans 
hastighet. 

En nybildad oxidfilm känns igen genom ett vikt eller mer skrynkligt utseende. Det 
är oftast de nybildade oxidfilmerna, som viks in i smältan på grund av turbulent 
fyllnad, som ger upphov till läckage. Om oxidfilmerna får finnas kvar länge i 
smältan omvandlas de till korund. Korund är ett mycket hårt material. 

 

5.4 Porer 
Det finns olika typer av porer men i princip alla har gemensamt att de sänker 
kvalitén på det färdiga godset. Det är svårt att med säkerhet definiera vilka slags 
porer som är mest kritiska för läckage men alla typer av porer kan inverka.  

Krympporer uppstår då metallen krymper under stelningsfasen. En legering med 
stort stelningsintervall löper större risk för läckage. Ofta är inte en enskild por 
orsaken till att ett gods läcker men om flera porer samlas i ett område eller om 
porerna genom varandra har kontakt med ytan på godset kan de ge upphov till 
läckage.  

Gasporer och luftinneslutningar är också vanligt förekommande i gjutgods, kanske 
framför allt i pressgjutning. De kommer bland annat från luft som finns i formen, 
ånga eller smörjmedel. Gasporer är ofta inte de som orsakar att ett gjutgods läcker 
utan snarare är det oxidinneslutningarna som bär det största ansvaret [2]. 

Luft, ånga, smörjmedel

Väte ”knapphåls” porositeter

Krympning

 

Figur 6. Enkel bild över några olika porer som kan uppstå vid pressgjutning. 
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Om en gasbubbla av luft, vattenånga eller någon annan gas passerar genom 
smältan kan den i vissa fall efterlämna ett rör som kan sträcka sig från ena väggen 
till den andra i ett gjutgods. Detta leder väldigt ofta till att ett läckage uppstår.  

5.5 Legeringar 
Allt gjutgods innehåller mer eller mindre porer som kan innebära problem med 
läckage. Någon ingående studie har inte gjorts på legeringars inverkan på 
trycktäthet i det här projektet. Men två typer av legeringar berörs ändå mycket 
kort, Al- och Cu-legeringar. 

5.5.1 Aluminiumlegeringar 

Nästan alla eldfasta material är hygroskopiska och absorberar vatten upp till 5 % 
eller 10 % av sin vikt. Fukten från formen eller atmosfären kan reagera med 
smältan och bilda vätgas. Väte är en gas som i relativt stor mängd kan lösas in i 
aluminium. Alltså är det viktigt att den omgivande atmosfären vid smältning och 
gjutning inte är fuktig. Risken med för hög fukthalt i atmosfären är att gjutgodsen 
innehåller mer porer vilket också normalt kan ske under vissa perioder under året. 
Vid stelningen löses vätet ut i form av gasblåsor. 

Tidigare i rapporten berördes turbulent flöde och för aluminium så går gränsen vid 
0,5 m/s. Ingjutsystemen bör vara dimensionerade så att så låg fallhöjd som möjligt 
uppnås. Vid manuell gjutning så ställs kraven på att gjutaren inte fyller för snabbt. 

Förutom turbulent fyllnad och fuktigt väder påverkar även magnesium halten 
oxidbildningen hos aluminiumlegeringar. Magnesium gör att oxidfilmen blir mer 
porös och då inte ger smältan samma skydd. Smältan kan då fortsätta att oxideras 
på grund av det minskade skyddet som normalt bildas hos aluminiumlegeringar.    

5.5.2 Kopparlegeringar 

Både väte och syre är lösligt i Cu-legeringar. Porer som kan uppstå i gjutgods av 
koppar kommer huvudsakligen att innehålla vattenånga. Vattenånga produceras 
genom att väte och syre reagerar och bildar vatten. 

 OHOH 2][][2         (13) 

Porer kan växa i koppar på grund av att väte reagerar med kopparoxiden och 
bildar då rent koppar och vatten. Syre är viktigt för kärnbildningen av porer i 
koppar men endast om syret finns löst i flytande koppar och inte bara som oxid. 
Flytande koppar är i de flesta fall fri från problem med oxidfilmer.  

 OHCuOCuH 22 2][2       (14) 

Den kritiska hastigheten på smältan för kopparlegeringar är den som gäller för de 
flesta ”tunga” legeringar nämligen 0,4 m/s. Om hastigheten på smältan är högre än 
0,4 m/s så finns risk att oxider låses in i smältan.  
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Figur 7. Tryckgavel, av rödgods, från W. Ruberg AB som skall klara ett inre 
vattentryck på 27 bar. 
 

6 Diskussion 

Att få ett gjutgods helt trycktätt är sannolikt inte möjligt då alla gjutgods 
innehåller mer eller mindre porer. Dock går det att uppnå väldigt täta gjutgods 
som inte kommer läcka på väldigt många år. Konsten i gjutprocessen är att ha koll 
på de olika parametrarna som påverkar. Även konstruktörer kan bidra med att 
konstruera korrekta gjutgods där man tar hänsyn till gjutprocessen i ett tidigt skede 
och t ex undviker stora godsansamlingar och lägger tillräckligt stora radier.  

Men frågan kvarstår dock vilka exakta parametrar som påverkar trycktätheten. 
Den viktigaste parametern är att informationsutbytet mellan konstruktörer och 
gjuterier måste bli bättre. Genom en god kontakt och öppen dialog, istället för att 
mörka saker, blir förväntningarna på produkten densamma för båda parter. Det är 
också viktigt att båda parter är överens om vad som menas med trycktätt gods. 
Vad som är tätt för ena parten behöver inte alls vara samma för den andra. Det är 
här ett korrekt tätkrav kommer in i bilden. Tätkravet skall inte vara baserat på en 
tidigare produkt eller en känsla utan det måste ses som unikt för varje produkt som 
skall tillverkas. Olika legeringar, gjutmetoder och annan utformning av gjutgodset 
kommer alla bidra till att förutsättningarna ändras. Alltså måste tätkravet också 
ändras därefter. 

Provningen av gjutgods är också något som kan vara ett kritiskt moment då det 
finns många parametrar som kan påverka resultatet. Som tidigare nämnts i 
rapporten så finns olika metoder för provning, där var och en har sin begränsning. 
En metod som är den bästa i ena fallet behöver nödvändigtvis inte vara den bäst 
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lämpade i ett annat fall. Det är viktigt att inte vara överambitiös. 
”Bubbelmetoden” behöver inte alls vara förkastlig om den bara förankras hos båda 
parter. I rapporten har det inte tagits upp något kring arbetsmiljö när det gäller 
provning. Detta är också något som måste beaktas. När provning skall ske med 
över eller undertryck är det viktigt att veta vilka föreskrifter som finns. De finns 
att läsa i Arbetsmiljöverkets rapport, AFS 2006:8. Alla som arbetar med provning 
med över- och undertryck bör ha kunskap om dessa riktlinjer. 

De fysikaliska definitioner som beskrivits i rapporten bör endast ses som riktvärde 
vad gäller läckage. Verkligheten ser ofta helt annorlunda ut. En por har aldrig 
formen av ett cirkulärt tvärsnitt och det är inte alltid att flödet genom en por är 
laminärt. Detta är viktigt att komma ihåg.  

7 Slutsats 

Ett korrrekt utformat tätkrav bidrar till mer trycktäta gjutgods. Att enbart ange att 
något skall vara trycktätt eller i bästa fall vara trycktätt mot olja räcker inte som 
krav. Ett tätkrav bör vara utformat med maximalt tillåtet flöde för ett givet 
medium, vid ett givet tryck och för en given temperatur. Gjutlegeringen är också 
viktigt att ha med i beräkningarna. För att ta fram ett korrekt tätkrav bör 
produktens livslängd vägas in. Det är orimligt att ha ett tätkrav som är längre en 
produktens livslängd. 

Kommunikationen mellan köpare och tillverkare är den viktigaste parametern att 
framhålla för att minimera problem kring trycktäthet. Det finns idag snabba 
lösningar där det t ex går att impregnera ett gjutgods. Tyvärr kan metoden bli 
kostsam i slutändan och problemen löses inte på lång sikt. Så länge köpare och 
tillverkare är överrens minskas också felkällorna. Att köpare och tillverkare skall 
vara överens står även i de standarder som berör gjutna material. Tyvärr står inte 
hur det skall göras utan detta är något som båda parter måste komma överens om. 

Vid provning finns många parameterar att ta hänsyn till. Det finns olika 
leverantörer och olika produkter för tätkontroll och läcksökning. Det viktiga är att 
själv skaffa sig kunskap i ämnet för att kunna ställa de rätta frågorna för att 
minimera risken med att man får ”fel” utrustning.  

8 Fortsatt arbete 

I detta arbete har inte stor vikt lagts på olika material, och deras legeringsämnen, 
hur de inverkar på trycktäthet. Inom detta område finns mer att göra. T ex kan för 
höga halter av Al och Si i kopparlegeringar ha stor inverkan på risken för läckage. 
RG5 är ett exempel på en legering som ska vara speciellt framtagen för trycktäta 
gjutgods. RG5 är en kopparlegering som skall innehålla < 0,01 % Al. Det är också 
möjligt att via ett korrekt utformat ingjutsystem styra processen bättre.  

Idag finns avancerade simuleringsprogram som kan simulera gjutprocessen. Dock 
är det inte möjligt att utvärdera resultatet för en simulering om ett gjutgods 
kommer ha problem med läckage eller hur stort det kommer vara. Om det genom 
simuleringen gick att få en indikation på var eller hur stort läckage blir vore detta 
till stort hjälp för industrin. 
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