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ABSTRACT 
Leakage from an object or component is a common and often underestimated problem which can 

generate inferior quality of the product, loss of energy and eventually generate economical 

consequences if the leakage becomes too large. There also exists an environmental hazard and 

health risk if a product or component is leaking substantial amounts of chemicals or metals. 

Therefore there are great profits to gain if a possibility to minimize the leakage exists. 

Nolek AB assembles instruments for finding leakage, leak detection, and measure leakage, leak 

testing. The company arranges educations for their customers, but hasn’t had any updated material 

for doing this. The aim of this master thesis is to produce a compendium that explains leak testing, 

leak detection and proof testing, to produce a PowerPoint-presentation and to inquire into theories 

for writing pedagogical papers. The target groups for the compendium are course leaders, newly 

employed personnel at Nolek and the company’s customers. 

Density is a relative concept and it is not possible to prove a leak which does not exist. The base for 

leak testing is the density demands, which has to clearly define the leakage’s greatest quantity that 

is allowed per time unit. The density demands must also tell which medium, which pressure and 

which temperature that is being used for the testing. The testing is being carried out with a suitable 

method according to the density demands by deciding whether the component is leaking more or 

less than the density demands. Theoretical knowledge about pressure, gas and currents are central 

for determining what an acceptable leakage is or to understand why a certain deflection is shown on 

the instrument. 

Proof testing is a test of the strength of a component or a product. There exists multiple regulations 

that has to be considered when proof testing. 

A course compendium is a pedagogical text. Different texts are being read in different ways and 

leaves different room for the reader’s own interpretations. A pedagogical text should leave less 

room for interpretations than a fiction text. The author of a pedagogical text has a pre-defined 

opinion of what the reader is going to achieve by reading the text. 

The pedagogical text is supposed to be descriptive and has to be structured on the basis of 

pedagogical demands in order to make facts and explanations simple and tangible for the reader. 

When the author is writing in a simple and concrete fashion and uses a lot of examples, the text can 

be sensed as understandable, personally profitable and significant for the receiver. The thoughts of 

the author are supposed to be conveyed to the reader at the same time as the reader are being 

stimulated to think even further unaided.  
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SAMMANFATTNING 
Läckage från en komponent i form av vätska eller gas är ett ofta underskattat problem som kan ge 

upphov till sämre produktkvalitet, energiförluster och i slutändan ge ekonomiska konsekvenser om 

läckaget blir för stort. Det finns dessutom en miljö- och hälsorisk om en produkt eller komponent 

läcker ut större mängder kemikalier eller metaller. Kan läckaget minskas finns med andra ord stora 

vinster att hämta. 

Nolek AB bygger instrument för att hitta läckage, läcksökning, och mäta läckage, tätkontroll. 

Företaget arrangerar utbildningar för sina kunder men har tidigare inte haft något uppdaterat 

material för detta ändamål. Syftet med examensarbetet är att producera delar till ett nytt 

utbildningspaket inom tätkontroll, läcksökning och provtryckning samt att undersöka teorier för 

skrivande av pedagogiska texter. Arbetets resultat utgörs av ett kurskompendium samt en 

PowerPoint-presentation kopplad till kompendiet. Målgrupperna för kurskompendiet är kursledare, 

nyanställda på Nolek samt företagets kunder. 

Täthet är ett relativt begrepp och det går inte att bevisa en obefintlig läcka. Grunden för en 

tätkontroll är tätkravet, vilket tydligt måste definiera läckagets största tillåtna mängd per tidsenhet. 

Ur tätkravet ska det även framgå vilket medium kontrollen utförs i, vilket provtryck som används 

samt vid vilken temperatur som provningen sker. Vid tätkontrollen, som genomförs med lämplig 

metod utifrån det satta tätkravet, görs en prövning av om komponenten läcker mer eller mindre än 

tätkravet. Teoretiska kunskaper om tryck, gas och strömningslära är centrala för att kunna avgöra 

vad som är ett godtagbart läckage eller för att förstå varför ett visst utslag erhålls på instrumentet. 

Provtryckning innebär ett test av hållfastigheten hos en komponent eller en produkt. Det finns ett 

flertal förordningar och direktiv som måste följas vid provtryckning. 

Ett kurskompendium är en pedagogisk text. Olika texter läses på olika sätt och lämnar olika stort 

utrymme för läsarens egna tolkningar. En pedagogisk text ska lämna ett mindre tolkningsutrymme 

åt läsaren än vad den skönlitterära texten gör. Författaren av en pedagogisk text har på förhand en 

uppfattning om vilka specifika saker mottagaren ska få ut av sin läsning. 

Den pedagogiska texten ska vara beskrivande och måste struktureras utifrån pedagogiska krav så 

att fakta och förklaringar blir relativt enkla och gripbara för läsaren. Genom att författaren skriver 

enkelt, konkret och använder rikt med exempel kan texten uppfattas som begriplig, personligt 

lönande och betydelsefull för mottagaren. Författarens tankar ska förmedlas till läsaren samtidigt 

som läsaren stimuleras till att själv tänka vidare. 
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1.   INLEDNING OCH FRÅGESTÄLLNING 

1.1   BAKGRUND OCH FÖRETAGSPRESENTATION 
Nolek AB är ett av världens ledande företag inom tätkontroll, provtryckning och läcksökning som 

bygger egna instrument efter kundernas behov och önskemål. Företaget har sedan det grundades 

1973 varit med och tagit fram standarder för tätkontroll och läckagesökning och är med och leder 

utvecklingen inom branschen. Företaget arrangerar mycket utbildning för sina kunder men har 

tidigare inte haft något uppdaterat material för detta ändamål. De befintliga kurserna är främst 

tvådagarskurser som består av lika delar teori och praktik uppdelade på en dag vardera. Innehållet i 

kurserna är i stort detsamma oavsett vilka kursdeltagarna är. På sikt vill företagets utbildare och 

ledning se ett nytt upplägg för kurserna för att i större utsträckning kunna erbjuda sina kunder en 

utbildning efter kundens behov. Ett led i denna anpassning är formandet av en strukturerad 

kurslitteratur som utbildaren vid kurstillfället kan använda utvalda delar ur utefter vilka behov 

respektive kund har. Det skriftliga material som funnits saknar denna form av tydliga struktur och 

innehållet stämmer i regel dåligt överens med kursdeltagarnas förväntningar, behov och 

förkunskaper. Texten integreras och används i ytterst liten utsträckning i kurserna. Detta 

examensarbete går ut på att förbättra utbildningsmaterialet så att det får en tydligare pedagogisk 

inriktning både till utseende och innehåll. 

1.2   SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att producera delar till ett nytt utbildningspaket inom provtryckning, 

tätkontroll och läckagesökning. Arbetets resultat utgörs av ett kurskompendium samt en 

PowerPoint-presentation kopplad till kompendiet. Innehållet i kurskompendiet ska stämma överens 

med målgruppernas behov och förkunskapsnivå och kunna användas av deltagare och utbildare vid 

kurstillfällen liksom av deltagaren för självstudier. 

1.3   MÅLGRUPP 
Målgrupp för kurskompendiet är kursledare, kursdeltagare samt nyanställda på Nolek AB. 

Kursledarna ska kunna använda kurskompendiet vid främst extern utbildning för kunder, vilka utgör 

den största gruppen av kursdeltagare. Dessa kursdeltagare har olika kunskapsbehov beroende på 

olika arbetsuppgifter men gemensamt är att de har och har haft någon form av kontakt med 

tätkontroll och läcksökning tidigare. Nyanställda på Nolek AB utgör en ytterligare grupp av 

kursdeltagare som inte nödvändigtvis har tidigare erfarenheter av tätkontroll och läcksökning. 

1.4   FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur kan ett kursmaterial inom tätkontroll, provtryckning och läckagesökning formuleras för att 

vara pedagogiskt och passa en bred målgrupp? 

Frågeställningen kräver svar på frågorna: 

- Vad är tätkontroll, provtryckning och läckagesökning? 

- Vad menas med ett ”pedagogiskt” kursmaterial? 
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2.   METODBESKRIVNING 
För att uppfylla examensarbetets syfte att framställa delar ur ett nytt utbildningspaket inom 

tätkontroll, läcksökning och provtryckning har litteraturstudier samt kvalitativa forskningsintervjuer 

(Kvale/Brinkmann, 1997) tillämpats, liksom medverkan vid, respektive iakttagelse av, tre separata 

kurstillfällen. De tre kurstillfällena har föreståtts av samma kursledare och i grunden varit likadant 

utformade. Som underlag för det nya kurskompendiet ligger även flertalet utvärderingar ifyllda av 

kursdeltagare från ett antal tidigare kursomgångar. 

2.1   VAL AV METOD 
Valet att använda intervjuer respektive att medverka vid kurstillfällen och läsa utvärderingar som 

metoder motiveras av nödvändigheten att specificera målgruppernas behov och önskemål av vad 

som ska ingå i ett utbildningspaket samt av hur detta innehåll i praktiken ska yttras. Under 

intervjuerna erbjöds tillfälle att specificera önskemål från utbildare och experter på vad det färdiga 

kurskompendiet ska innehålla. Kurstillfällena erbjöd möjlighet att träffa ytterligare en målgrupp och 

därigenom kunde en uppfattning om den tilltänkte läsaren skapas. Detta innebär att de 

kursdeltagare som deltog vid dessa tillfällen utgör den referensgrupp vars förkunskaper och 

utbildningsbehov ligger till grund för författarens skapande av dialog med en tänkbar läsare (bland 

annat Marton m.fl., 2008) 

Intervjuerna och kurstillfällena fungerade även som ett komplement till litteraturen genom att de 

kunde ge en mer fördjupad och bredare beskrivning av främst de metoder som används vid 

tätkontroll och läcksökning. Kursledare och intervjupersoner besitter erfarenhetsbaserade 

kunskaper som inte finns att tillgå i litteratur. Denna verklighetsförankrade kunskap är i det här 

fallet av lika stort värde som de teorier som finns att läsa i befintlig litteratur. Genom att skapa en 

kvalitativ intervjusituation ges den intervjuade stort utrymme att berätta om sina erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de deltagande innebar intervjuerna en möjlighet att få dela med sig av sina erfarenheter av 

tätkontroll, läcksökning och provtryckning samt att få påverka innehållet i kurskompendiet. 

Mål med intervjuerna 

Att skapa en strukturerad modell över de metoder som finns för 
tätkontroll och läcksökning 

Att erhålla förslag på innehåll till kompendiet 
 

Att få erfarenhetsbaserade förklaringar till metoderna för 
tätkontroll och läcksökning som kompletterar litteraturen 

Att skapa en medvetenhet och en delaktighet hos den 
intervjuade om kurskompendiets innehåll och upplägg 

Figur 2.1 
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Dessutom väckte intervjuerna förhoppningsvis en medvetenhet hos den deltagande om att det i 

framtiden kommer att finnas ett kursmaterial att använda hos, eller rekommendera till, kund. 

Intervjuernas syfte specificerades till fyra mål som återfinns i Figur 2.1. 

2.2   URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
Tillsammans med extern handledare och beställare utsågs sex personer internt från företaget som 

lämpliga för intervju. Intervjupersonerna träffar företagets kunder regelbundet och de flesta har 

kundkontakter dagligen på ett eller annat sätt. Några har tidigare varit kursledare. Tre av de 

intervjuade personerna arbetar som säljare och är specialiserade på olika kategorier av instrument, 

en arbetar som tillverkare av instrument och de resterande två har blandade arbetsuppgifter, 

däribland försäljning samt utvecklings- och systemansvar. 

På grund av examensarbetets begränsade omfattning har intervjuerna avgränsats till de ovan 

nämnda sex personerna. Avgränsningen är gjord i samråd med beställare och extern handledare. De 

sex personernas olika kompetens utgör sammantaget ett brett informationsunderlag för teknik och 

teori bakom tätkontroll, läcksökning och provtryckning. Intervjupersonernas erfarenheter av 

kundkontakter innebär att de kan bidra med information om alla målgruppers behov. De sex 

intervjupersonerna utgör således ett tillräckligt antal för att intervjuns mål ska kunna uppnås genom 

ett kvalitativt intervjuförfarande (Kvale/Brinkmann, 1997). 

Tidigare kursdeltagare har på grund av tidsbrist inte intervjuats, istället utgör de skriftliga 

utvärderingarna grund för kursdeltagarnas åsikter. Frågorna till utvärderingarna återfinns i Bilaga 1. 

2.3   UTFORMNING AV INTERVJUPLAN 
Den form som valts för de kvalitativa forskningsintervjuer som genomförts i det här arbetet är 

halvstrukturerad intervju (Lantz, 2007). Här delades frågorna in i de fyra områdena 

”Intervjupersonens bakgrund”, ”Kundernas kunskapsluckor”, ”Ny kurs” samt ”Avslut”, med frågor 

som återfinns i figur 2.2. Intervjuunderlag finns som Bilaga 2. 
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2.4   ETISKA ASPEKTER 
Vid en intervju bör hänsyn tas till några viktiga etiska aspekter innan och efter intervjuns 

genomförande. Till exempel ska deltagaren i förväg informeras om att det är frivilligt att delta i 

studien, vilket syftet är med studien samt hur materialet kommer att analyseras och publiceras. Vid 

publicering ska hänsyn tas till anonymitet och deltagaren ska innan ha godkänt en eventuell 

namngiven hänvisning eller citering.  Det material som samlas in under intervjun ska förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av det. Efter genomförd intervju bör den intervjuade personen få 

återkoppling, hur denna ska ske kan med fördel tydliggöras redan innan intervjun. (www.codex.vr.se 

och Kvale/Brinkmann, 1997 och Lantz, 2008) 

2.5   GENOMFÖRANDE 
De sex intervjuerna var vardera mellan 45 och 70 minuter långa och registrerades genom 

ljudupptagning. Intervjupersonerna tillfrågades via mejl om de ville delta och i samband med detta 

blev de skriftligt informerade om syfte och upplägg, om ljudupptagningen samt tillfrågade om 

anonymitet. Samma information behandlades vid intervjuns inledning. Samtycke gavs av samtliga 

deltagare till att anonyma citat eventuellt kan komma att publiceras offentligt, i examensarbetets 

rapport eller i kurskompendiet. 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat med tätkontroll/läcksökning? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Vilken typ av kundkontakter har du? 

Kundernas kunskapsluckor 

• Vilka vanliga frågor brukar du få från kunder angående tätkontroll och läcksökning? I vilka 

sammanhang brukar du få (dessa) frågor? 

• Vilken kunskap inom tätkontroll/läcksökning upplever du att kunderna brukar sakna? 

Följdfrågor (eventuellt). 

Ny kurs 

• Vad skulle du vilja ha med i en grundutbildning inom tätkontroll/läcksökning? 

Faktakunskaper/handhavande/säkerhet. 

Följdfrågor (eventuellt). 

• Har du några förslag på praktiska övningar som skulle kunna finnas med i en 

grundutbildning? 

• Har du/känner du till något material som kan vara användbart i ett nytt kurskompendium? 

• I vilket/vilka sammanhang ser du att du skulle kunna ha användning av ett nytt kompendium? 

• Presentation av och frågor kring innehållsförteckningen till det nya kurskompendiet. 

• Använder du det kurskompendium som finns idag? Är det några delar som du tycker saknas? 

Avslut 

• Sammanfattning av intervjun. 

• Eventuellt: Har du möjlighet att ses för en uppföljningsintervju med fokus på fördjupad 

förklaring till någon av metoderna inom tätkontroll och läcksökning? 

• Kan du tänka dig att ge mig synpunkter på det nya utbildningskompendium som jag tar 
Figur 2.2 Intervjufrågor 
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Efter genomförandet av den första intervjun gjordes en utvärdering av intervjufrågorna och ett par 

ytterligare frågor lades till intervjuplanen. Frågorna ställdes i den ordning som kändes naturlig 

beroende på vad intervjupersonen tagit upp vid svar på föregående frågor, vilket inte med 

nödvändighet var i den ordning som de står i intervjuplanen. 

Vid det första kurstillfället var endast examensarbetaren och kursledaren närvarande och kursen var 

reducerad från två dagar med teori och praktik till en dag med enbart teorigenomgång. Vid övriga 

tillfällen var fler kursdeltagare närvarande och examensarbetaren iakttog vad som skedde i 

kurslokalen utifrån i första hand följande frågeställningar: 

- Vilken bakgrund har kursdeltagarna? Vad arbetar de med och varför ska de gå kursen? 

- Hur används utbildningsmaterialet? Hur ofta och när? 

- Vilka frågor ställs från kursdeltagarna? 

- Vad får deltagarna engagerade och intresserade? 

- Verkar nivån stämma överens med kursdeltagarnas förkunskaper? 

Ett av kurstillfällena registrerades med videokamera i syfte för examensarbetaren att kunna återgå 

till kursen vid senare tillfälle. Innan videokameran startades säkerställdes att kursdeltagare och 

kursledare inte misstyckte till att kameran användes. Endast kursledaren var synlig på bild men alla 

muntliga aktiviteter fångades upp och spelades in. 

2.6   MATERIALBEARBETNING 
Vid bearbetningen och analysen av materialet från intervjuerna gjordes ett skriftligt sammandrag av 

respektive intervju var för sig med en uppdelning i olika framträdande delar. Dessa var ”Kundernas 

kunskapsluckor”, ”Ny kurs”, ”Praktiska exempel” samt ”Övrigt”. Slutsatserna från varje intervju 

sammanställdes i punktform i två skilda dokument. Det ena dokumentet innehöll illustrationer över 

potentiella metodträd och det andra dokumentet innehöll kortfattade formuleringar på relevanta 

svar på intervjufrågorna. Enstaka motsägelser har analyserats och vid behov följts upp genom 

ytterligare frågor till intervjupersonen vid ett informellt tillfälle. 

2.7   TILLFÖRLITLIGHETSFRÅGOR 
Före intervjuerna hade en strukturering av metoder i tätkontroll- respektive läcksökningsmetoder 

gjorts. I förväg var det dock inte bestämt hur tätkontrollmetoderna skulle delas in i olika grupper. 

Istället växte den struktur som används i kompendiet fram vid intervjuerna, vilket innebär att endast 

sex personer från företaget varit med och format indelningen. Alla intervjudeltagare hade inte heller 

samma syn på hur indelningen skulle se ut. I stor utsträckning har även intervjuarens uppfattning om 

tätkontrollmetoderna och tolkning av de intervjuades beskrivningar påverkat hur den slutliga 

strukturen ser ut. Vid tolkningarna av beskrivningarna kan intervjuarens bristande förkunskaper 

kring vissa av metoderna ha påverkat analysen och slutsatserna. Alla de intervjuades betraktelsesätt 

har dock beaktats så långt som möjligt och en anpassning utifrån vissa av dessa har gjorts för att 

hitta en struktur som så långt som möjligt stämmer överens med majoriteten av uppfattningarna. 

Att iaktta deltagarna under utbildningarna innebar ett tillfälle att möta en av målgrupperna och 

genom subjektiva analyser av de frågor som ställdes drogs slutsatser om kursdeltagarnas 

förkunskaper. I och med att inte alla deltagare ställde frågor var det endast en del av deltagarna som 

utgjorde bas för analyserna. 
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Relativt vaga slutsatser har dragits utifrån utvärderingarna från tidigare kursomgångar. På grund av 

att examensarbetaren inte var närvarande vid dessa kursomgångar har de inte använts för att 

upptäcka nya synvinklar utan istället lästs igenom med utgångspunkt att bekräfta egna iakttagelser. 

Detta gör att utvärderingarna tolkats subjektivt med en risk att ensidiga tolkningar befästs. 
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3.   PEDAGOGISK TEORIRAM 

3.1   VARFÖR ETT KURSKOMPENDIUM INOM TÄTKONTROLL OCH LÄCKSÖKNING? 
Kurskompendiet riktar sig mot breda målgrupper som har gemensamt att de dagligen arbetar eller 

kommer att arbeta med tätkontroll och läcksökning. Kontakten med ämnesområdet är främst 

praktisk och kurserna syftar till att ge en ökad teoretisk och praktisk förståelse för provningar och 

mätresultat och relationen mellan testningen och resultatet. Kursens upplägg kan se olika ut 

beroende på vad kursledaren väljer, men troligt är att någon form av studier av eller inhämtande av 

skriftligt material ingår i kursupplägget: som förberedelse, som en del i den lärarledda 

undervisningen eller som repetitionsmaterial. Sannolikt genomförs stora delar av kursen i en 

utbildningslokal. 

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv görs skillnad mellan den inlärning som sker i vardagliga 

sammanhang och inlärning som sker i en institutionell miljö, exempelvis en utbildningslokal. I ett 

vardagligt sammanhang är inlärningen vanligtvis en del av ett annat förlopp som har andra primära 

syften än kunskapsförmedling. Vid inlärning i en utbildningslokal är inlärningen däremot medveten 

och utgör ett mål i sig. (Säljö m.fl. 1989). 

Inlärningen som sker i en utbildningslokal är ”dekontextualiserad” (Säljö m.fl. 1989), det vill säga de 

nya kunskaperna inhämtas i en situation där inlärningen är skild från det samband där kunskaperna 

naturligt ingår. Lärandet sker indirekt genom böcker och kursledare. Även om studierna innehåller 

praktiska moment, är det främst tack vare skriftspråkets hjälp som det fysiska utövandet av olika 

företeelser kan ersättas och förflyttas till en institutionell miljö. En text har även möjlighet att 

introducera kunskap om fenomen och situationer som inte kan upplevas i den praktiska världen 

(Säljö, 2000) 

Det indirekta lärandet sker även genom muntlig kommunikation. Kommunikation betyder ”att 

utföra handlingar som skapar eller bevarar en gemenskap” (Fuglestad, 1999, sid 16).  Skriften skapar 

dock förutsättningar för lärande och förmedling av kunskaper som inte varit möjliga med enbart 

talat språk. Bland annat möjliggörs en produktion av obegränsad mängd dokumentation som är 

bestående och inte beroende av individers minneskapacitet. Den skriftliga informationen kan även 

göras tillgänglig för en större publik. I ett oralt samhälle finns bara två vägar för lärande, antingen 

förmedlas kunskaper och färdigheter genom personlig interaktion, eller också lär man av sina egna 

erfarenheter. Minnet utgör en begränsning av vad som kan förmedlas (Säljö, 2000). 

Det kurskompendium inom tätkontroll och läcksökning som här har tagits fram är tänkt att, utifrån 

läsarens vardagliga uppfattningar och med hjälp av text och illustrationer, beskriva och förklara 

iakttagelser från den praktiska världen på en mer abstrakt nivå. Texten utgör en hjälp för att 

förmedla teoretiska kunskaper som inte är möjliga att uppfatta i den fysiska verkligheten. 
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3.2   TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE 

3.2.1   BEHAVIORISM 
Den klassiska behavioristiska modellen ser kunskap som kvantitativ och 

färdigförpackad i paket eller enheter som finns utanför individen. Från 

början är människan en ”tom tavla” och en nyfödd individ har endast 

ett fåtal medfödda reflexer. Alla kunskaper och erfarenheter som en 

människa tillägnat sig är inlärda och kunskapen byggs upp enhet för 

enhet likt en tegelstensmur (Imsen, 2000 och Säljö, 2000). 

Individerna lär av de fysiska erfarenheter denne gör och det som är 

intressant ur ett behavioristiskt perspektiv är sådant som går att 

observera. Genom påverkan, stimulus, följer ett visst beteende, en 

respons. Inlärning sker enligt behavioristerna då det yttre och observerbara beteendet förändras. 

Vad som sker inne i individen, vilka reflektioner som sker och hur individen tänker efter att ha 

registrerat ett sinnesintryck till dess att en reaktion sker, menar behavioristerna att det inte går att 

veta någonting om. Därför anses reflektioner och tänkande ointressant som vetenskapliga begrepp. 

Två välkända behaviorister är Pavlov och Skinner. Pavlov genomförde experiment med hundar där 

han visade att efter viss träning hade hundarna tillägnat sig en inlärd reaktion där de svarade med 

att utsöndra saliv när de stimulerades till att tro att de skulle få mat. Skinner menade att ett effektivt 

sätt att undervisa var genom att använda belöning för att förstärka positiva beteenden. 

Förstärkningsprincipen kan gå ut på att den lärande läser ett kort stycke (stimulus) och därefter får 

avge ett svar (respons). Eleven får omedelbar feedback på svaret genom förstärkning om svaret är 

korrekt eller utebliven förstärkning om svaret är felaktigt. 

(Imsen, 2000 och Säljö, 2000) 

3.2.2   KOGNITIVISM OCH KONSTRUKTIVISM 
Kognitiva teorier fokuserar i motsats till behaviorismen på individens intellektuella funktioner, det 

vill säga på inlärning, minne, tänkande och problemlösning. Det är aktiviteterna som sker på det 

mentala planet vid inlärning som är av intresse; hur hjärnan organiserar kunskap, vad som sker vid 

tänkande och så vidare. Vissa kognitiva teorier ser kunskap som någonting ”fast” som förs över till 

den som lär sig, medan kunskap enligt andra kognitiva teorier konstrueras på nytt vid inlärningen. 

(Imsen, 2000) 

En teori inom kognitivismen är konstruktivism. Inom konstruktivismen ses inlärning som en process 

där kunskap konstrueras genom den lärandes egen aktivitet. När individen återkallar och omvandlar 

befintlig kunskap eller ser sammanhang sker lärandet. Lärande enligt konstruktivismen kan även ske 

genom att individen kombinerar ny och gammal kunskap. Centralt är att alla nya intryck tolkas 

genom de gamla kunskaperna och föreställningarna. 

Imsen (2000) skiljer mellan två former av konstruktivism; den kognitiva konstruktivismen och den 

sociala konstruktivismen. Förespråkare för den kognitiva konstruktivismen är bland annat Piaget 

(1896-1980). Piaget hade teorier om att yttre förhållanden representeras hos en individ på ett inre, 

mentalt plan i form av psykologiska strukturer, så kallade ”scheman”. Hur schemana är grupperade 

och organiserade i mönster skiljer sig åt mellan individer och beror på erfarenhet och ålder. De 

Bild 3.1. Enligt ett 
behavioristiskt synsätt 
byggs kunskap upp likt 
en tegelstensmur. 
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kognitiva schemana, som är medvetna scheman som ligger till grund för tänkande och kan sägas 

utgöra en individs föreställningsvärld, är av särskilt intresse för inlärning. Det är enligt Piaget då 

dessa scheman förändras hos en individ som inlärningen sker. Eftersom alla individer har olika 

tolkningar av omvärlden och eftersom allas kognitiva scheman ser olika ut, kommer olika individer 

uppleva olika versioner av den kunskap som förmedlas. 

När individen upptäcker en ny eller okänd situation uppstår en obalans mellan de befintliga 

schemana och de nya intrycken. ”Assimilation” innebär att individen tar in och registrerar 

information om hur omvärlden fungerar och tolkar och anpassar den nya situationen utifrån de 

kognitiva scheman som redan finns hos individen. När de befintliga schemana inte är tillräckliga för 

att få balans måste de kognitiva strukturerna förändras, detta kallas ”ackommodation”. 

Ackommodation kan innebära att individen skaffar sig en helt ny tolkning alternativt fördjupar eller 

utvidgar ett schema som redan finns. Det är i processen ackommodation som inlärningen sker. I en 

individs samspel med omvärlden verkar de två processerna assimilation och ackommodation 

samtidigt enligt jämviktsprincipen. När obalansen mellan nya intryck och befintliga scheman 

uppstår är det individens behov av att hitta jämvikten som startar ackommodationsprocessen. 

(Imsen, 2000 och Säljö, 2000) 

Den sociala konstruktivismen bygger på uppfattningar från bland andra Vygotskij (1896-1934). 

Medan Piaget ansåg att inlärning primärt är en individuell angelägenhet, menade Vygotskij att 

kunskap skapas socialt, inte individuellt. Vygotskij framhåller att språket och sociala förhållanden 

bidrar till att forma vårt sätt att förstå världen. (Imsen, 2000) 

3.2.3   SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
För att studera inlärning bör samspelet mellan den som lär och dennes omgivning betraktas. Piaget 

var främst intresserad av den lärandes samspel med ting. Ur ett sociokulturellt perspektiv är istället 

relationen mellan individen och den sociala och kulturella miljön det intressanta. Den sociala 

gemenskapen samt kulturen och språket bildar en grund för individens utveckling och lärande. 

(Imsen, 2000) 

Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkt i samspelet mellan kollektiva resurser för 

tänkande och handling och individers lärande. Med hjälp av människorna runt omkring kan en 

individ utvecklas och öka förståelsen för hur världen ser ut och fungerar. Individernas tänkande och 

föreställningsvärldar är framvuxna ur och färgade av kulturen och kulturens intellektuella och fysiska 

redskap. Kunskapsöverföringen sker med omvärlden som medlare. (Säljö, 2000) 

Samhällets samlade kunskaper och färdigheter överträffar vad en enskild mänsklig hjärna kan hålla 

ordning på. Den sociokulturella inriktningen menar att hjärnan utgör en komponent som möjliggör 

ett avancerat lärande med genomförande av analyser med mera. Dock finns inte kunskaper och 

färdigheter i hjärnan utan i samhället. Färdigheter och kunskaper är kommunikativa och inte 

biologiska. De byggs upp i ett samhälle och en individ tar del av dem genom interaktionen med 

andra människor. 

Termerna redskap eller verktyg, som i sammanhanget myntades av Vygotskij, har en speciell och 

teknisk betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Med redskap eller verktyg menas de språkliga och 

fysiska resurser som finns tillgängliga och som kan användas för att förstå och agera i omvärlden. 
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Kommunikation och språkanvändning utgör länken mellan den lärande individen och omgivningen 

och är därför centrala. Kommunikation är även länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre 

(interaktioner). Det sociokulturella perspektivet menar att människor lever på kunskaper och 

insikter som de lånat från andra. 

Vygotskij, som nämnts tidigare, ansåg att all intellektuell utveckling och allt tänkande utgår ifrån 

social aktivitet. Medan Piaget menade att en individ utvecklas från en egocentricitet till ett tillstånd 

då individen kan se företeelser ur andras synvinkel, ansåg Vygotskij att det sociala kommer först och 

därefter det individuella. 

(Säljö, 2000 och Imsen, 2000) 

3.2.4   UNDERVISNINGSSTRATEGIER 
Olika sätt att se på kunskap resulterar i olika undervisningsstrategier. Sällström (2002) 

sammanfattar detta på ett sätt som är fritt avbildat i Figur 3.2. Denna sammanställning kan ses 

representera de ovan beskrivna filosofierna och visar hur olika syn på kunskap resulterar i olika syn 

på hur undervisning bör bedrivas. 

Figur 3.1. Fritt efter Sällström 2002, sid 14 

3.3   DEN PEDAGOGISKA TEXTEN 

3.3.1   VAD ÄR EN PEDAGOGISK TEXT? 
Olika texter läses på olika sätt och lämnar olika stort utrymme för läsarens egna tolkningar 

beroende på vilken typ av text det är. Vid formulerandet av en skönlitterär text eller en dikt är en 

gemensam tolkning bland alla läsare inte något primärt mål för författaren. Snarare lämnas det 

många gånger öppet för läsaren att själv avgöra vad som åsyftas. I en broschyr för en 

monteringsanvisning av exempelvis en möbel finns det däremot en större begränsning av 

tolkningsutrymme. Alla som läser anvisningen ska montera ihop möbeln på samma sätt. Även en 

pedagogisk text ska lämna ett mindre tolkningsutrymme än den skönlitterära texten. Författaren av 

Att tänka på kunskap som

ett innehållspaket som väntar på 
att bli överfört

ett kogitivt tillstånd som 
återspeglar kunskaper och 

färdigheter

en individs förståelse konstruerad 
genom interaktion med miljön

en anpassning av en grupps sätt 
att se och handla

innebär en benägenhet att tänka 
på undervisning som

en produkt som skall överlämnas av 
en förmedlare

en uppsättning av strategier som 
syftar till att förändra individen

en situation där eleven utnyttjar en 
rik miljös redskap och resurser

deltagande i alldagliga 
gemensamma aktiviteter
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en pedagogisk text har på förhand en uppfattning om vilka specifika saker mottagaren ska få ut av 

sin läsning (Marton m.fl., 2008 och Selander, 1988) 

En pedagogisk text ska, efter att urval och avgränsningar av innehållet har gjorts, återskapa eller 

reproducera befintlig kunskap och inte skapa ny kunskap. Texten ska vara beskrivande och måste 

struktureras utifrån pedagogiska krav så att fakta och förklaringar blir relativt enkla och gripbara för 

läsaren. För att kommunikationen mellan författare och läsare ska bli betydelsefull bör författaren 

sträva efter att skriva en text med utgångsläge i sammanhang där den tilltänkte läsaren känner sig 

hemmastadd . Detta kan ske genom att författaren skriver enkelt, konkret och använder rikt med 

exempel. Texten ska uppfattas som begriplig, personligt lönande och betydelsefull för mottagaren. 

Att strukturera textmaterialet utifrån pedagogiska krav innebär att ordningsföljden ska vara 

pedagogiskt underbyggd och att det ska vara så enkelt som möjligt för den läsande att ta del av 

innehållet. Författarens tankar ska förmedlas till läsaren samtidigt som läsaren stimuleras till att 

själv tänka vidare. (Imsen, 2000 och Selander, 1988 och Fuglestad, 1999) 

3.3.2   KUNSKAPSSTRUKTUR OCH INLÄRNING 
Ausubel (1918-2008) var en amerikansk psykolog som teoretiskt lade stor vikt vid struktur i 

undervisningssammanhang. I sina arbeten talar han om både en inre, kognitiv struktur och om en 

yttre, logisk struktur. Den stora pedagogiska utmaningen för att det ska ske en meningsfull inlärning 

menar han är att få det yttre lärostoffet att möta de inre kognitiva strukturerna hos eleverna. För att 

detta ska kunna ske krävs att lärostoffet väljs så att det passar eleven, bland annat genom att 

använda gemensamma begrepp, samt att det skapas en psykologisk beredskap hos eleven för att ta 

emot det nya stoffet. Ausubel talar om en kognitiv bro mellan den nya informationen och elevens 

befintliga kunskapsstrukturer. Denna bro kallar han för ”advance organizer” och innebär att 

”läraren” för varje nytt avsnitt bör repetera relevanta gamla kunskaper och framhålla 

sammanhangen där den nya kunskapen hör hemma. (Imsen, 2000) 

En annan teoretiker som ser begreppet struktur som centralt för inlärning var Gagné (1916-2002). 

Gagnés struktur delar upp kunskaperna i enskilda komponenter och låter eleverna lära in bitarna en 

och en för att avsluta med de mer sammansatta reglerna och principerna. Han bygger med andra 

ord upp kunskapen från botten enligt en bit-för-bit-inlärning. Ausubel däremot utgår ifrån den 

överordnade strukturen och tittar på delarna utifrån helheten. Gagnés och Ausubels teorimodeller 

representerar två olika förståelseorienteringar som båda förekommer i realiteten och kan jämföras 

med ytinriktad- och djupinriktad förståelse vid läsning av en text (Imsen, 2000). 

Läsarens förkunskaper och den strategi som används vid läsandet av en pedagogisk text avgör om 

inlärningen som sker är ytinriktad eller djupinriktad. Ytinriktad inlärning sker då läsaren är alltför 

inriktad på information eller fakta i texten och ser dessa som enskilda delar utan någon klar relation 

till varandra. Om läsaren däremot uppfattar kopplingen mellan textens olika delar och det budskap 

som författaren avsåg att förmedla är inlärningen djupinriktad (Marton m.fl., 2008 och Imsen, 2000). 

3.3.2   SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 
Det räcker inte med att kunna läsa för att ta till sig innehållet i en pedagogisk text. En lärande text 

ställer krav på mottagaren att kunna tolka de budskap som finns i texten och att aktivt reflektera 

över innehållet. Mottagaren måste vara engagerad i läsandet. 
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Fuglestad beskriver två olika infallsvinklar för studier av kommunikation: processtraditionen och den 

semiotiska traditionen (Fuglestad, 1999). Processtraditionen har budskapet i fokus och utgår från 

kommunikation som ”överföring av budskap”. Budskapet uppstår, enligt denna tradition, hos 

avsändaren och idealet är att mottagaren tolkar budskapet så att det får samma mening som det 

har för avsändaren. 

Den semiotiska teorin definierar kommunikation som ”produktion och utväxling av mening” 

(Fuglestad 1999, sid 17) och fokuserar på hur tecken och texter ges ett meningsinnehåll för läsaren. 

Ett tecken kan vara ett ord, en symbol för grupptillhörighet med mera. Tecknet har enligt den 

semiotiska teorin dels ett ”uttryck” och dels ett ”innehåll”. Uttrycket är tecknet i dess fysiska form, 

till exempel ordet ”bil” då det står nerskrivet på ett papper. Tecknets innehåll skapas hos läsaren i 

form av en mental föreställning. Den mentala föreställningen är i grunden densamma hos alla inom 

samma kultur med gemensamt språk, men till denna grundbetydelse adderas även en mer personlig 

tolkning. Till exempel kopplar de allra flesta i det svenska språksamhället ihop tecknet bil med 

grundbetydelsen ett åkdon för transport på vägar. Den personliga tolkningen gör att en läsare 

associerar till en röd Volvo medan en annan läsare kanske tänker på en svart Toyota. Den 

gemensamma bokstavliga betydelsen av ett tecken, mening av första ordningen, kallas denotation. 

De personliga tolkningarna, meningar av andra ordningen, kallas konnotationer. En konsekvens av 

konnotationerna är att olika läsare kan producera olika meningar i förhållande till en text eller ett 

tecken. (Fuglestad, 1999) 

Att tecknen kan fungera som meningsbärande enheter beror på att de ingår i vad Fuglestad kallar 

”koder” för kommunikation (Fuglestad, 1999). Koderna innehåller skrivna och oskrivna regler mellan 

medlemmarna i en grupp, till exempel i ett samhälle eller i en yrkesgrupp. Alla koder kräver en 

gemensam kulturell bakgrund och en överenskommelse mellan användarna om vad ett tecken ska 

betyda. Koden utgör den förhandskunskap som behövs för att kunna förstå ett budskap. Ju bättre 

mottagarens konnotationer stämmer överens med författarens, desto lättare går 

meningsproduktionen. (Fuglestad, 1999) 

I varje situation där någonting ska kommuniceras, muntligt eller skriftligt, finns det således en risk 

för att budskapet missförstås eller feltolkas. Förutsättningarna för muntlig kommunikation skiljer 

sig från dem vid skriftlig kommunikation, där avsändare och mottagare i många fall aldrig har och 

heller aldrig kommer att träffas. För att minska risken för missförstånd och feltolkningar vid muntlig 

kommunikation utnyttjas betoningar och varierande röstlägen, gester, kroppshållning, ögonkontakt 

med mera som medel för att framhäva budskapet. Dessutom har åhöraren i regel möjlighet att 

ställa frågor om någonting behöver förtydligas eller flika in kommentarer som bekräftelse på att 

denne har förstått den talande. Vid skriftlig kommunikation däremot är kommunikationen 

enkelriktad och avsändaren aldrig närvarande vilket innebär att texten måste vara utformad på ett 

sådant sätt att budskapet framgår av enbart texten och utan det stöd för tolkning som förekommer 

vid muntlig kommunikation. Författaren till en text måste från början till slut vägleda läsaren för att 

denna ska förstå texten på det sätt som författaren vill och undvika feltolkningar (Säljö, 2000). 

3.3.4   LÄSARENS TOLKNING AV EXEMPEL OCH LIKNELSER 
I en pedagogisk text finns en skillnad mellan information och budskap. Information är exempelvis 

förklaringar, begrepp, fakta med mera, medan budskapet med texten lättare kan misstolkas av 
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läsaren. För att underlätta förståelsen av både innehåll och budskap använder författare ofta olika 

tekniker för att anpassa innehållet och språket till den fiktive läsarens intressen och förkunskaper. 

En sådan teknik kan vara exempel och liknelser. 

I de flesta fall är exemplet tänkt att ha en underordnad betydelse som används för att beskriva en 

starkare princip. I en rad undersökningar som Marton m.fl. (2008) hänvisar till har man kunnat 

notera att mottagandet inte alltid sker på detta tilltänkta sätt. Många gånger är det problematiskt 

för läsaren att urskilja vad som är textens huvudtema och vad som är bakgrundsinformation i form 

av exempel, liknelser eller illustrationer. I de fall som exemplet tar för mycket fokus från 

mottagaren, kan exemplet komma att tolkas som textens tema. Särskilt i de fall då det lämnas stort 

utrymme för läsaren att själv avgöra vad budskapet med texten är så ökar risken att förståelsen för 

exemplets illustrerande funktion minskar. Marton m.fl. (2008) tar upp fyra olika nivåer av tolkningar 

av exemplets relation till principen: 

A. Läsaren har förstått kontentan med texten och exemplets relation till denna 

B. Läsaren har förstått kontentan med texten, men inte relationen till exemplet 

C. Läsaren har inte förstått kontentan med texten, men en annan ganska allmän slutsats om 

huvudinnehållet har dragits 

D. Läsarens fokusering ligger på något av de konkreta exemplen 

Horisontalisering kallas det då principens och exemplets status är lika.  
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4.   KURSKOMPENDIETS UPPBYGGNAD 

Kurskompendiet inleds med en kortare inledning, en presentation av företaget samt en lista över de 

vanligaste begreppen. Därefter följer fyra kapitel: Introduktion, Teori, Metoder och Instrument. De 

två viktigaste kapitlen är teori och metoder. Teorikapitlet innehåller bland annat grundläggande 

gasteori och teori bakom gasläckage genom små hål, bakgrund till spårgasteknik samt en 

fördjupningsdel där det redogörs för bland annat viskositet och kapillärkrafter samt förhållandet 

mellan provtryck och läckage. Metoderna är uppdelade i tätkontrollmetoder och 

läcksökningsmetoder. Efter intervjuer och ett antal diskussioner med olika experter beslöts att dela 

in tätkontrollmetoderna i de tre grupperna tryckmätande metoder, flödesmätande metoder samt 

spårgasmätning. 

Analyserna av intervjuerna samt iakttagelser och slutsatser från de tre kurserna ligger till grund för 

innehållet i kompendiet. Utifrån en subjektiv bedömning av målgruppens förkunskaper utgörs den 

fiktive läsaren av en gymnasieelev på ett yrkespraktiskt program utan några större förkunskaper om 

fysik eller tätkontroll och läcksökning. Färger på figurer och illustrationer är valda för att passa 

företagets profil. 

Så tidigt som möjligt motiveras nya avsnitt genom en relation till tätkontroll och läcksökning 

alternativt till den fiktive läsarens vardagliga uppfattningar. Till exempel inleds avsnittet ”Gasteori” 

med texten: 

 

”Tätkontroll, läcksökning och provtryckning sker i de allra flesta fall med en gas som 

medium. Vanliga gaser som förekommer i dessa sammanhang är luft samt någon av 

spårgaserna helium och vätgas.  

För att få en förståelse för vad som sker vid en mätning och för att få ett så bra 

mätvärde som möjligt, är det därför viktigt att känna till något om teorin kring gaser 

för att få en uppfattning om hur en gas beter sig vid olika förutsättningar. Hur 

påverkas en gas om omgivningens temperatur förändras? Vad är tryck och hur 

påverkar en tryckförändring gasen och mätningen?” 

 

Ett större arbete har lagts ner på att skapa bilder och illustrationer för att stödja texten. Nedan finns 

ett exempel på en illustration till ett avsnitt som beskriver tryck som kraft per yta: 

 

   
 

[Figur 4.1]... a) Kraften från skidåkarens tyngd sprids 

ut över skidornas area. b) Samma kraft men på en 

mindre yta (enbart foten) medför ett högre tryck. 
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För att väcka nyfikenhet och reflektion hos läsaren formuleras på vissa ställen rubrikerna som frågor. 

Avsnittet Gasteori fortsätter: 

”Vad är det för skillnad mellan en gas och en vätska? 

Skillnaden är bland annat molekylernas hastighet och möjlighet att röra sig fritt. I en 

gas har molekylerna möjlighet att röra sig ändlöst och slumpvist och med en hög 

hastighet. I en vätska påverkas de mer av krafter mellan sig och blir därmed mer 

bundna till varandra. 

I ett kärl som innehåller gas upptar 

molekylerna hela volymen de är 

instängda i, medan samma antal 

molekyler som vätska skulle ligga mer 

tätpackade och samlade i botten på 

kärlet. Om man i kärlet fyller på mer, det vill säga tillsätter fler molekyler, så ändras 

vätskans volym och vätskenivån stiger. Gasen upptar däremot samma volym som 

tidigare (figur...). 

 

Gaser är kompressibla 

Ur läckagesynpunkt är den viktigaste skillnaden mellan gas och vätska 

kompressibiliteten. Ett material som är kompressibelt förändrar sin volym då trycket 

ändras. Gaser är kompressibla, medan vätskor i princip inte har den egenskapen. 

Att en gas är kompressibel innebär att då den passerar genom en por ut till en 

omgivning med lägre tryck, så kommer gasen att expandera. Och då den 

genomströmmande gasmängdens volym ökar, ökar även hastigheten på läckaget. 

Detta betyder alltså att läckaget av en gas kan vara många gånger större än ett 

vätskeläckage genom samma por. 

 

 

  

1m 

Volym 1 m
3 

0,5m 

Volym 0,5 m
3 

[Figur 4.3]... När volymen halveras packas 

gasmolekylerna tätare, vilket får till följd 

att de krockar med behållarens väggar 

oftare. Dvs trycket i behållaren ökar. 

[Figur 4.2] 
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Ideala gaslagen: ett samband mellan tryck, volym och temperatur 

Tryck p, volym V, och temperatur T för en gas, till exempel luft, beror av varandra 

enligt den ideala gaslagen, en ekvation som ställts upp och illustreras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inser utifrån detta samband att om vi låter temperaturen vara densamma och 

minskar storleken på volymen, så måste vi öka storleken på trycket för att det ska 

fortsätta att råda jämvikt. 

p (trycket) har SI-enheten Pascal (Pa) 

V (volymen) har SI-enheten m3 

n (antalet molekyler) har SI-enheten mol (1 mol = 6·1023 st) 

R (allmänna gaskonstanten) har värdet 8,314 och enheten J/mol K  

T (absoluta temperaturen) har SI-enheten Kelvin (K) 

 

 
 

I tätkontroll- och läcksökningssammanhang är det viktigt att vi är medvetna om att 

det finns ett samband mellan tryck och temperatur. Inte minst ur ett mättekniskt 

perspektiv. Om temperaturen skulle öka under en mätning, exempelvis på grund av 

att solen lyser på mätinstrumentet, ökar även trycket och sannolikheten är stor att vi 

får ett felaktigt mätvärde. 

 

 

 

 

Närmast följer en mer ingående beskrivning av begreppen tryck och temperatur.” 

? Vad händer med volymen om trycket hålls konstant medan temperaturen 

varieras (ökas respektive minskas)?! 

 

p·V n·R·T 

n·R 

(konstant) 

V (volym) 

p (tryck) 

T 

(temperatur) 

= 

[Figur 4.4]... Illustration av ideala gaslagen. n 

är ett värde på hur många molekyler vi har av 

gasen, och R är lika med 8,314 J/mol K 

! Du har kanske noterat att när 

man använder en cykelpump och 

komprimerar (trycker ihop) luft så 

blir det varmt av att man 

pumpar?! 
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Färgade rutor med utropstecken återkommer på flera ställen i kompendiet. De innehåller 

information om och exempel på vardagliga fenomen kopplade till det aktuella avsnittet, eller 

förtydliganden ur en annan synvinkel. De färgade rutorna syftar till att öka reflektion och 

engagemang hos läsaren. 

Ytterligare ett utdrag ur kompendiet: 

 

”Varför ska jag testa med luft eller spårgas när objektet ska vara tätt mot 

vätska? 

Anledningarna till att man använder luft eller spårgas vid tätkontroll eller läcksökning 

av ett testobjekt är flera. Dels finns praktiska fördelar med att använda luft, 

testobjektet slipper förstöras genom att bli blött och handhavandet blir lättare med 

luft än med vätska. Man slipper problem med torkning efteråt och risken att 

produktens estetik förstörs. Med luft som medium behöver man inte oroa sig för att 

korrosionsrisker eller för de extra kostnader det kan innebära att behöva producera i 

rostfritt material. Det blir inga restprodukter eller smutsigt vatten att hantera. 

Ofta blir även provtiden kortare om man testar med gas än om man testar med 

vätska. 

Genom att använda en gas istället för vätska begränsas man inte heller av 

kapillärkrafternas inverkan som kan leda till att en por täpps igen under testningen. 

Om ett hål är igentäppt är det omöjligt att detektera eller mäta, därför vill man 

undvika att detta inträffar.”  
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5.   TÄTKONTROLL OCH LÄCKSÖKNING - EN INTRODUKTION 
Oönskade läckage från en komponent i form av vätska eller gas är ofta ett underskattat problem 

som kan ge upphov till sämre produktkvalitet, energiförluster och i slutändan ge ekonomiska 

konsekvenser om läckaget blir för stort. Dessutom finns en miljö- och hälsorisk om en produkt eller 

komponent läcker ut större mängder kemikalier eller metaller. Kan man minska läckaget finns med 

andra ord stora vinster att hämta. 

Kontroller av täthet och sökning efter läckage förekommer i produktionslinor inom de flesta 

branscher. Läkemedelsbolagen vill försäkra sig om att blisterförpackningarna inte släpper in för 

mycket luft som skadar läkemedlen och biltillverkarna vill sälja bilar vars oljetankar inte läcker ut 

olja. Kylskåpstillverkarens produkter bör behålla tillräckligt stora mängder köldmedia för att 

kylskåpet ska fungera i åtminstone femton år medan klocktillverkaren vill kunna garantera 

produkter som är vattentäta upp till ett visst tryck. 

Lösningen för hur man ska gå till väga för att mäta ett läckage ser olika ut för varje problemställning 

och det finns ingen generell och enkel lösning för detta. Genom att först formulera en 

tätkravsspecifikation med uppsatta krav på hur stora läckagen får vara kan man sedan välja en 

passande metod för att prova objektet. De i dag vanligast förekommande metoderna för tätkontroll 

och läcksökning kommer att presenteras senare i rapporten. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

5.1   VAD MENAS MED ATT EN PRODUKT ELLER EN KOMPONENT ÄR ”TÄT”? 
I ett vardagligt sammanhang skulle sannolikt de allra flesta instämma om någon konstaterade att 

”ett vattenglas är tätt och läcker inte”. 

Beroende på situationen så är påståendet till viss del sant – vätskan 

stannar kvar i glaset när man fyller det. Vattenglaset är tillräckligt tätt 

mot vätska för att fylla sitt ändamål. Men skulle det fyllda glaset stå 

framme länge så skulle innehållet på sikt avdunsta, det vill säga läcka 

ut i den omgivande luften i form av gasmolekyler. Vattenglaset är 

alltså inte tätt mot gas. Inte heller är det tätt mot ljus eller 

temperaturförändringar. 

Ett och samma objekt kan med andra ord uppfylla tillräckliga krav för 

att kallas tätt om man tar med somliga parametrar men läcka för 

mycket utifrån andra. 

Ytterligare en viktig utgångspunkt för begreppet täthet är att ett objekt anses tätt då det är 

tillräckligt tätt för de situationer där det ska användas. Att utgå ifrån att en produkt eller komponent 

är helt tät, det vill säga har ett obefintligt läckage, är inte möjligt. Om läckaget skulle vara lika med 

noll finns ingenting att mäta på och det skulle uppstå en diskussion kring huruvida nollan visar 

resultat av ett mätvärde eller ej. Det går helt enkelt inte att bevisa en obefintlig läcka. Istället 

specificeras den största mängd av läckage per tidsenhet som kan tillåtas och utifrån denna 

specifikation utses lämplig kontrollutrustning med rätt känslighet. Kontrollinstrumentet ger grönt 

eller rött utslag beroende på om läckaget är mindre respektive större än det accepterade värdet. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

Bild 5.1. Vattenglas; täta mot 

vätska men inte mot ljus och 

temperatur. 
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5.2   TRE VIKTIGA BEGREPP: TÄTKONTROLL, LÄCKSÖKNING OCH PROVTRYCKNING 
Vid provningar av läckage används ofta, något 

slarvigt, begreppet ”tätkontroll” även då objektets 

läckageställe eftersöks. I själva verket finns det tre 

centrala begrepp inom tekniken som man bör 

kunna skilja på. Dessa är, förutom tätkontroll, även 

läcksökning och provtryckning. 

Provtryckning är en ren hållfastighetskontroll. Vid 

genomförande av en provtryckning söks svar på 

frågan huruvida objektet håller eller inte håller vid 

en tryckbelastning. Tryckhållningstidens längd är av 

stor betydelse och måste vara minst så lång som 

krävs för att man ska kunna fastställa om objektet 

kritiskt har förändrat form. Om objektet läcker eller 

inte läcker är vid provtryckningen dock ointressant, 

så länge det är möjligt att fylla på tryckmedia 

(vätska eller gas) i minst den takt som objektet 

läcker.  

Tätkontroll är en provning för att mäta hur mycket objektet läcker i förhållande till tätkravet. 

Tätkontrollen ska ge svar på frågan ”Läcker det mer eller mindre än gällande tätkrav?”. Vid en 

tätkontroll mäts storleken på det totala läckaget och antalet läckor eller var dessa är lokaliserade är 

av mindre intresse. 

För att lokalisera ett läckageställe genomförs istället en läcksökning. Läcksökningen ger svar på 

frågan ”Var läcker det?”. (Nolek AB, Utbildning - Tätkontroll) 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

5.3   TÄTKRAVET 
Tätkravet utgör grunden för provningen och behöver definieras tydligt. Krav som är formulerade 

som ”vattentätt” eller ”helt tätt” saknar i praktiken betydelse då de är alltför obestämda. Ett 

fullständigt tätkrav ska istället vara formulerat som exempelvis ”Största tillåtna läckage är 1 mm3 fri 

luft per sekund vid övertrycket 1,2 bar och temperaturen 20°C”, det vill säga innehålla 

bakgrundsinformation i form av: 

- vilket medium kontrollen utförs i 

- vilket provtryck som används 

- vid vilken temperatur som provningen sker 

- läckagets största tillåtna mängd per tidsenhet 

Tätkontroll och läcksökning sker i de allra flesta fall med en gas som medium. Vanliga gaser som 

förekommer i dessa sammanhang är luft alternativt någon av spårgaserna helium och vätgas. 

Största tillåtna läckagemängd uppskattas ofta utifrån tidigare erfarenheter i kombination med 

kvalitetspolicyn. Hur mycket en produkt eller en komponent får läcka är beroende på objekt och 

Figur 5.1. Tätkontroll, läcksökning och provtryckning. 
Observera att provtryckning och tätkontroll besvarar 
Ja/Nej-frågor, medan läcksökningen inte gör det. 
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situation där den ska användas. Ekonomi och risk, där bland annat miljö- och hälsoaspekter ingår, 

tas i beaktande vid fastställande av största tillåtna läckagemängd. 

För produkter som ska vara täta under en lång tid, som exempelvis kylskåp, görs uppskattningar av 

hur mycket läckage som kan tillåtas under den tänkta livslängden och utifrån detta specificerar man 

sedan ett läckagekrav per kortare tid. Som exempel brukar ett kylskåp i regel få läcka cirka 220 ml 

köldmedia per år, det vill säga ungefär lika mycket som ett vinglas rymmer. Fler exempel på tätkrav 

som använts i praktiken återfinns i Tabell 5.1. (Nolek AB) 

Utifrån det satta tätkravet väljs ett kontrollinstrument som har rätt känslighet för kravet. Används 

en för grov metod kan instrumentet visa att objektet är tätt även för oacceptabla krav, vilket får 

ökade reklamationer från kunden som följd. En för känslig metod kan å andra sidan ge upphov till 

onödiga och kostsamma justeringar och kasseringar av produkter. Mycket generellt kan 

utgångspunkten vara att vid stränga tätkrav är en metod med spårgasteknik att föredra och vid 

mindre stränga passar någon av de mer ekonomiskt fördelaktiga tryckmätande metoderna bra. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

Det är många gånger lönsamt att utvärdera och eventuellt korrigera tätkravet utifrån de 

erfarenheter som erhålls efter produktionsstarten. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 5.1. 

Exempel på satta tätkrav. 

Medium: Luft, Temperatur: 20°C 

Medicinburk, 150 ml 

75 mm3/s 
300 mbar undertryck 

Växellåda 

300-500 mm3/s 
0,5 bar undertryck 

Kondensator 

7·10-5 mbar liter/s 
40 bar 
He-mix 10% ≈2 g/år 

Oljekylare 

100 mm3/s 
8 bar övertryck 

Blisterkarta 

15 mm3/s 
400 mbar undertryck 
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6.   METODER FÖR TÄTKONTRO
Vid genomförande av en tätkontroll eller en läcksökning finns det ett stort antal metoder att välja 

bland. En del instrument är byggda för att notera tryckdifferenser medan andra mäter flöden från 

läckaget eller registrerar en särskild spårgas.

bubblor i vatten använder många 

Vid val av metod tas hänsyn till produktens 

produktionen samt tidsaspekter och k

bästa för ett specifikt tätkrav. För att få en uppfattning om när respektive tätkontrollmetod kan vara 

lämplig gäller generellt att tryckmätande och flödesmätande metoder fungerar bra vid något stör

läckage, medan spårgasmätning används vid ett hårdare tätkrav och ett mindre läckage. 

tekniker har sina styrkor och begränsningar

(Bilaga 3, kurskompendium) 

 

Nedan visas den indelning av tätkontrollmetoderna

kompendiets metodkapitel. Metodträdet är ett resultat av analyserna från de sex intervjuerna.

Tryckmätande
metoder

mätning med
absoluttryck-

givare

övertryck och 
undertryck

mätning
differentialtryck

givare

övertryck och 
undertryck

Figur 6.2. Metodträd. 

10
2
 10

1
 

Tätkontrollmetod 

Tryckmätande 

Flödesmätande 

Spårgasmätande 

Figur 6.1. Det ungefärliga spann på läckage då respektive tätkontrollmetod är lämplig.
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ETODER FÖR TÄTKONTROLL OCH LÄCKSÖKNING
Vid genomförande av en tätkontroll eller en läcksökning finns det ett stort antal metoder att välja 

bland. En del instrument är byggda för att notera tryckdifferenser medan andra mäter flöden från 

läckaget eller registrerar en särskild spårgas. En metod för läcksökning som går ut på att söka efter 

ten använder många som fått punkterade cykeldäck till vardags. 

Vid val av metod tas hänsyn till produktens utseende och egenskaper, förutsättningar vid 

produktionen samt tidsaspekter och kostnad. Det finns inga regler för vilken metod som är 

bästa för ett specifikt tätkrav. För att få en uppfattning om när respektive tätkontrollmetod kan vara 

att tryckmätande och flödesmätande metoder fungerar bra vid något stör

läckage, medan spårgasmätning används vid ett hårdare tätkrav och ett mindre läckage. 

styrkor och begränsningar. 

indelning av tätkontrollmetoderna som ligger till grund för strukturen i 

kompendiets metodkapitel. Metodträdet är ett resultat av analyserna från de sex intervjuerna.

 

Tätkontroll

mätning med
differentialtryck-
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Flödesmätning

mätning med 
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Figur 6.1. Det ungefärliga spann på läckage då respektive tätkontrollmetod är lämplig. 
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LÄCKSÖKNING 
Vid genomförande av en tätkontroll eller en läcksökning finns det ett stort antal metoder att välja 

bland. En del instrument är byggda för att notera tryckdifferenser medan andra mäter flöden från 

En metod för läcksökning som går ut på att söka efter 

utseende och egenskaper, förutsättningar vid 

ostnad. Det finns inga regler för vilken metod som är den 

bästa för ett specifikt tätkrav. För att få en uppfattning om när respektive tätkontrollmetod kan vara 

att tryckmätande och flödesmätande metoder fungerar bra vid något större 

läckage, medan spårgasmätning används vid ett hårdare tätkrav och ett mindre läckage. Alla 

som ligger till grund för strukturen i 

kompendiets metodkapitel. Metodträdet är ett resultat av analyserna från de sex intervjuerna. 
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6.1   TRYCKMÄTANDE OCH FLÖDESMÄTANDE METODER VID TÄTKONTROLL 
Ofta används luft som trycksättande medium inom tätkontroll. Komprimeras luften ökar trycket 

inuti exempelvis en behållare och det bildas en tryckdifferens 

över behållarens väggar. Denna tryckdifferens får i sin tur den 

trycksatta gasen att flöda genom läckor i väggarna. Generellt 

gäller att ju större skillnaden i tryck är, desto högre blir 

läckagehastigheten. Med en hög läckagehastighet ökar 

känsligheten för mätningen av läckaget. 

I ett stängt system med luft (eller annan gas) över atmosfäriskt tryck förändras trycket vid läckage. 

Ska trycket i systemet behållas konstant så krävs ett tillflöde av gas. Dessa tryckförändringar eller 

flödeshastigheter kan användas för läcksökning eller tätkontroll när volym, temperatur och andra 

variabler är kända. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

6.1.1   TVÅ TRYCKMÄTANDE METODER 
Vid tätkontroll kan en absoluttrycksgivare (exempelvis en manometer) eller en 

differentialtrycksgivare användas för att mäta tryckförändringar för att på så sätt mäta ett läckage. 

Absoluttrycksgivaren använder trycket i den omgivande atmosfären som referens till trycket i 

testobjektet medan ett system för differentialtrycksmätning har en inbyggd referensvärld och 

mäter tryckdifferenser mellan testobjekt och denna referensvärld. Detta illustreras i Figur 6.4, där 

referensvärlden är markerad i blå färg. Differentialtrycksgivaren har ett membran som skiljer 

referensvärlden från den del av systemet som går till testobjektet. Före mätningen är trycket 

detsamma på båda sidor av membranet. Skulle testobjektet läcka så noteras det genom att 

membranet ändrar position på grund av att det blir ett förändrat tryck relativt referensvärlden. 

Denna positionsändring sänds ut av givaren till instrumentet i form av en läcksignal. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

Differentialtrycksgivaren används även vid mätning över kapillär, vilket är en teknik där 

differentialtrycksmätning kombineras med flödesmätning. För en utförligare beskrivning av 

mätning över kapillär hänvisas till kapitel 3 ”Metoder” i Bilaga 3, kurskompendium. 

 

  

Figur 6.4. Differentialtrycksgivaren har ett membran som skiljer referensvärlden från testobjektet 

medan manometern påverkas av trycket i den omgivande atmosfären. 

Testobjekt 

Manometer 

Referens 

Differentialtryck- 

givare 

Testobjekt 

Membran 

Flöde:  högre tryck 

 lägre tryck 

Figur 6.3. När luften komprimeras bildas 

en tryckdifferens som får luft att läcka ut. 
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Både absoluttrycksmätning och differentialtrycksmätning går att använda för både över- och 

undertryck (vakuum). Observera att trots att tekniken med manometer mäter tryckförändringar 

relativt den omgivande atmosfären kallas den internt för absoluttrycksmätning. Detta beror på 

traditioner och ursprungligen därför att en absoluttrycksgivare används (Nolek AB). Jämför med 

engelskans ”gauge pressure” eller relativt tryck. 

Vid all tryckmätning är det möjligt att stänga in testobjektet i en kammare och koppla givaren till 

denna. Detta utförs för att minska påverkan av objektets volym på mätresultatet, samt som en 

säkerhetsåtgärd för operatören. Även temperaturfaktorns påverkan minskar om tryckmätningen 

sker med testobjektet placerat inuti en kammare. 

För varje variant av testobjekt och för varje objektsvolym som ska testas med 

differentialtrycksmätning vid ett visst testtryck ställer man in en larmgräns, mättid samt 

stabiliseringstid på instrumentet. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

6.1.2   FLÖDESMÄTNING 
Flödesmätning är en alternativ metod till differentialtrycksmätning med fördelen att samma 

instrumentinställningar kan användas för olika volymstorlekar med samma tätkrav. En mätning med 

flödesmätning tar dock något längre tid att genomföra. 

Instrumenten för flödesmätning mäter den mängd medium, exempelvis luft, som behöver tillföras 

för att ett visst tryck ska bevaras i systemet vid ett eventuellt läckage på testobjektet. Detta innebär 

att den exakta läckagemängden kontinuerligt kan mätas och vanligtvis visas på en display. 

Flödesmätning utförs i regel med övertryck och i mer sällsynta fall med undertryck ner mot 800 

mbar. (Nolek AB) 

En utförligare beskrivning av flödesmätning finns i kapitel 3 ”Metoder” i Bilaga 3, kurskompendium. 

Där återfinns även en jämförelse mellan fördelar- och nackdelar med differentialtrycksmätning och 

flödesmätning. 

6.2   SPÅRGASMÄTNING VID TÄTKONTROLL OCH LÄCKSÖKNING 
Spårgasmätning är en noggrann metod som kan användas för att mäta även mycket små läckor. 

Mätning eller detektering med hjälp av spårgasteknik tillgrips exempelvis om testobjektet är 

elastiskt, har stor volym eller om det förekommer stora och snabba temperaturförändringar. Vid 

dessa förutsättningar är de ovan nämnda metoderna begränsade. 

De spårgaser som används för tätkontroll och läcksökning är helium eller vätgas. Dessa är särskilt 

lämpade som spårgaser bland annat på grund av deras begränsade 

storlek, vilken gör att de lättare kommer igenom läckor än vad en större 

molekyl skulle göra. Dessutom är de relativt lätta att få tag på. 

Blandningar innehållandes 100 % spårgas existerar inte och med 

hänsyn till bland annat ekonomi och säkerhetsaspekter blandar man in 

en bärgas, ofta kvävgas. 

Vid mätning av ett läckage (tätkontroll) med spårgas finns två 

huvudprinciper att utgå ifrån. Man kan använda ett instrument som 

Bild 6.1. Systematisk sökning 

efter utläckta spårgas-

molekyler med en sond. 
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mäter förändringar (ökningar) av spårgaskoncentration eller ett instrument som mäter ett flöde av 

spårgas ut i vakuum. De två principerna kan man sedan variera med vardera en rad olika tekniker. I 

kompendiet, Bilaga 3 sid 59, beskrivs de två huvudprinciperna mer utförligt. 

Ett vanligt förfarande vid genomförande av en läcksökning med spårgas är att skapa en tryckskillnad 

mellan provobjektet och omgivningen. På så vis fås spårgasmolekyler att transporteras genom 

läckan för att detekteras med en masspektrometer på andra sidan objektets väggar. 

6.2.1   KONCENTRATIONEN AV SPÅRGAS PÅVERKAR MÄTNINGENS KÄNSLIGHET 
Vid viskösa flöden, som är de vanligaste formerna av flöden i läcksöknings- och 

tätkontrollsammanhang, gäller att i en blandning av exempelvis helium och kvävgas kommer 

vardera gasen att flöda genom en läcka med samma hastighet oavsett vilken koncentration de har i 

blandningen. 

Men, om en blandning A med 10 % spårgas och 90 % bärgas används, så kommer känsligheten att bli 

10 % av vad den skulle ha varit om enbart spårgas använts vid samma tryck. Detta beror på att det 

finns färre spårgasmolekyler som kan detekteras. 

 

  
 

Genom att öka trycket i kärlet med blandning A kan samma känslighet uppnås som vid användande 

av 100 % spårgas. När trycket ökar, ökar molekylernas hastighet vilket resulterar i att fler 

spårgasmolekyler läcker ut till detektorn. 

Vid molekylära flöden däremot, som i sällsynta fall förekommer vid tätkontroll eller läcksökning om 

trycket är tillräckligt lågt, rör sig molekylerna oberoende av varandra och mängden spårgas som 

flödar genom en läcka är inte en funktion av det totala trycket. Mängden spårgas genom läckan 

beror enbart på spårgasens partialtryck. Därför skulle det inte göra någon nytta att öka det totala 

trycket utan att även öka spårgasens tryck. 

6.3   YTTERLIGARE LÄCKSÖKNINGSMETODER 
Vattenbad, Bubbelvätska, Lyssning/Ultraljud samt detektering med hjälp av spårgas är de fyra 

vanligast förekommande läcksökningsmetoderna. 

Vattenbad innebär i stora drag att testobjektet trycksätts och sänks ner i en vattenbalja och att en 

operatör sedan letar efter luftbubblor. Har det inte uppstått några bubblor under en bestämd 

Figur 6.5. I den vänstra blandningen med 10% He och 90% N2

kommer sannolikt en av tio molekyler som läcker ut vara He, 

jämfört med den högra volymen där tio av tio molekyler är He. 

Genom att öka trycket i den vänstra blandningen kommer fler 

molekyler att läcka ut och därmed blir det fler heliummolekyler 

som kan detekteras och mätas. 
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provtid så anses testobjektet vara tätt. Kapillärkrafter och orenheter i vätskor kan bidra till att en por 

täpps igen och förhindrar att bubblor bildas. Därför är det av största vikt att testobjektet är 

ordentligt torrt vid läcksökningen, annars kan läckage missas. 

Bubbelvätska, eller såpvatten, används vid läcksökning genom att vätskan penslas alternativt 

sprayas på ett trycksatt testobjekt. Vid pensling appliceras bubbelvätskan med en bred pensel och 

man kan observera de större läckageställena genom att borsten reser sig eller att luftbubblor bildas i 

borstet. Den kvarlämnade filmen av bubbelvätska på objektets yta ger möjlighet att upptäcka även 

de mindre läckorna i form av små bubblor. 

När ett testobjekt läcker kommer energi att överföras från kompressionsenergi till ljud. Genom att 

använda ett stetoskop eller annan mikrofon kan ljudet registreras och på så vis kan läckan 

upptäckas. Det ljud som uppkommer ligger till stora delar utanför det ljudomfång som örat kan 

uppfatta, största delen ligger inom området för ultraljud. (Nolek AB och Bilaga 3, kurskompendium) 

Detektorer för ultraljud är lämpliga om det förekommer större energimängder, det vill säga vid 

större läckage. Till exempel vid detektion av läckage genom dörrspringor på bilar samt inom 

byggindustrin. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

7.   PROVTRYCKNING 
Provtryckning innebär ett test av hållfastigheten hos ett objekt. Det är en kontroll av att objektets 

konstruktion klarar de tryck som den kommer att utsättas för vid användningen. Ofta utförs 

provtryckningen med ett tryck som uppgår till 1,5 gånger det uppsatta tryckkravet. (Nolek AB) 

En variant av provtryckning är sprängprovning. Vid sprängprovning eftersöks det maximala tryck 

som objektet tål innan konstruktionen brister. Ett tryck läggs på som ökas successivt tills objektet 

går sönder. 

På grund av de höga trycken ska provtryckning och sprängprovning genomföras med vätska som 

medium och inte med gas. Gasen kan komprimeras, vilket gör den farlig då det förekommer risk för 

explosion vid höga tryck när gasen expanderar. Vätskan komprimeras i stort sätt inte och utgör 

därför inte samma säkerhetsfara. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

7.1   SÄKERHETSASPEKTER 
Det finns reglementen, EU-förordningar och direktiv som måste följas vid provtryckning och 

sprängprovning, till exempel föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Om behållaren där gasen förvaras 

exploderar riskerar personer i närheten att skadas genom kvävning eller brand, av tryckvågen från 

explosionen eller av omkringflygande material. Gas används därför endast i undantagsfall och bara 

då trycket understiger 0,03 bar eller då volymen gånger trycket är mindre än 30. Trycket får aldrig 

överstiga 3 bar. I annat fall krävs tillstånd från provningsinstitutet. 

Även vid tätkontroll och läcksökning används gas med höga tryck. Användningen av tryckkärl, rör 

och slangar med mera kräver dock inga tillstånd från provningsinstitutet men det är viktigt att de, 

liksom testobjektet, inte belastas med högre tryck än vad de är avsedda för. Vissa tryckkärl ska 
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besiktigas och provtryckas med jämna mellanrum för att kontrollera att konstruktionen är 

fungerande. 

(Bilaga 3, kurskompendium)  
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Höga tryck innebär stora krafter. Särskilt i kombination med stora volymer. Detta illustrerades av 

kursledaren på ett av kurstillfällena med hjälp av nedanstående exempel som ställdes som en fråga 

till deltagarna. 

 

 

Exempel: Luckan i figur 4.5 är 1 meter lång och 1 meter bred och 

har därmed arean 1 m2. Ovanpå luckan är det atmosfärstryck 

och bakom luckan finns ingenting (fullvakuum), vilket innebär 

att tryckskillnaden över luckan är 1 atm. 

Hur mycket väger luckan om man vill lyfta i handtagen för att få 

bort luckan? 

1 000 kg, 10 000 kg eller 100 000 kg? 

 

(Lösning: 10 000 kg!)  

1 m 

1 m 

Figur 7.1. Tryckskillnaden över 

luckan är 1 atm 
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8.   STRÖMNINGSLÄRA 
Vid genomförandet av ett läcktest är det nödvändigt att känna till de olika flöden som kan uppträda 

i en läcka. Läckagehastigheten beror på tryckskillnaden över läckan, omfattningen av det 

involverade absoluta trycket och den typ av gasflöde som bildas. Hur gasen läcker ut beror i sin tur 

bland annat på mediets massa samt porens storlek och geometri. Även provtrycket har betydelse 

för vilken typ av gasflöde som uppstår vid ett läckage. 

8.1   OLIKA KATEGORIER AV FLÖDEN 
Det förekommer i huvudsak tre olika kategorier av gasflöde genom läckor: viskösa flöden, 

övergångsflöde samt molekylärt flöde. Om flödeshastigheten närmar sig ljudhastigheten kan även 

en fjärde kategori, kritiskt (eller strypt) flöde, förekomma. I praktiken uppträder vanligen en 

blandning av olika sorters flöden. Under de förutsättningar som vanligtvis gäller vid tätkontroll och 

läcksökning kan man oftast anta att flödet är laminärt, vilket är en av två varianter av visköst flöde. 

8.1.1   VISKOSITET OCH VISKÖSA STRÖMNINGAR 
Viskositet, inre friktion, innebär att inre spänningar i fluiden bidrar med krafter som påverkar den. 

Viskositeten har stor betydelse nära fasta väggar i exempelvis rör och kanaler. Strömning där 

viskositeten har betydelse kallas viskös eller friktionsbehäftigad strömning. Friktionsfri strömning 

kallas den strömning där den inre friktionen kan försummas. (Karlsson, 2008) 

  

Vid viskös strömning är den relativa hastigheten mellan fluiden och de fasta väggarna noll. En fluid 

som strömmar genom ett rör fäster till väggen och bildar därmed ett gränsskikt, det vill säga ett tunt 

skikt närmast väggen där strömningen är viskös. Att fluiden på grund av friktionskrafter binder till 

den fasta väggen kallas ”vidhäftningsvillkoret” och är en central egenskap i ett visköst 

strömningsfält. Vidhäftningsvillkoret illustreras i Figur 8.1, där man kan se att hastigheten är noll vid 

väggen. Utanför gränsskiktet är strömningen i stort sett friktionsfri. (Bland annat Karlsson, 2008) 

En fluids viskositet är temperaturberoende. Hur den inre friktionen förändras, om den ökar eller 

minskar, då temperaturen ökar är beroende på om fluiden är en vätska eller en ideal gas. 

Figur 8.1 från http://www2.mech.kth.se. 

Visköst flöde. Hastighetsfördelningen i 

gränsskiktet. Det sträckade området utgör väggen. 
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För en ideal gas är det den Brownska rörelsen (termiska fluktuationen) samt skjuvspänningar som 

ger upphov till inre friktion genom transport av rörelsemängd, medan det i en vätska är 

intramolekylära attraherande krafter som orsakar viskositet. (Karlsson, 2008) 

 

Figur 8.2 illustrerar två hastighetsskikt i en plan strömning av en fluid. Molekylerna i skikten rör sig 

med hastigheterna v respektive v+∂v. Då fluiden utgörs av en ideal gas försummas alla effekter av 

krafter mellan molekylerna. Dock orsakar molekylernas slumpvisa rörelser, de Brownska rörelserna, 

molekylövergångar mellan skikten. En molekyl med hastigheten v+∂v som förflyttas till det undre 

skiktet kommer efter kollisioner med molekyler med den lägre hastigheten v att anta denna lägre 

hastighet. Vid kollisionerna överförs en rörelsemängd som motsvarar utbytet av molekyler mellan 

skikten och som ger upphov till en skjuvspänning (friktionskraft) mellan skikten. Då temperaturen 

ökar, ökar den Brownska rörelsen hos molekylerna, vilket medför en ökad skjuvspänning. En ökning 

av temperaturen leder således till att viskositeten hos en gas ökar. (Karlsson, 2008) 

Hos en vätska är de intramolekylära krafterna starkare och de Brownska rörelserna blir försumbara. 

Om avståndet mellan två molekyler är något större än molekyldiametern verkar de intramolekylära 

krafterna attraherande. Om Figur 8.2 illustrerar strömningsskikt i en vätska är det den attraherande 

kraften mellan molekylerna som ger upphov till friktion mellan de två skikten. Ju längre ifrån 

varandra molekylerna kommer, desto mindre blir attraktionskraften. Ökar temperaturen, så ökar 

avståndet mellan molekylerna i en vätska vilket leder till minskade storlekar på attraktionskrafterna. 

En ökning av temperaturen leder således till att viskositeten hos en vätska minskar. (Karlsson, 2008) 

8.1.2   LAMINÄRA OCH TURBULENTA STRÖMNINGAR 
När rök strömmar upp ur en smal skorsten rör sig röken först i parallella 

skikt utan att olika delar av strålen blandar sig med varandra. På ett visst 

avstånd från utsläppet börjar rökpartiklarna att röra sig i oregelbundna 

banor. Det första beteendet är ett exempel på laminär strömning och det 

senare på turbulent strömning. (Appelqvist, 1979) 

Laminära och turbulenta flöden bestäms av fluidens viskositet, de är 

därmed viskösa flöden. De flöden som förekommer vid läckage är relativt 

små och näst intill uteslutande laminära eller turbulenta. 

På 1800-talet genomfördes en serie experiment för att visualisera 

strömning. Vätska tilläts flöda genom transparenta raka rör med rundade 

kanter. I mynningen på röret sändes färgad vätska in och flödet på denna kontrollerades med en 

ventil. Man fann att vid låga flöden följde den färgade vätskestrålen strömningen i röret utan att 

blandas med vattnet (A i Figur 8.3). Då flödet successivt ökades fick den färgade strålen en vågform 

v+∂v 

v 

Figur 8.2. Fritt från 

Karlsson, 2008 

Bild 8.1. Rätlinjig laminär 

strömning närmast veken 

övergår i oordnad 

turbulent strömning. 
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för att vid ännu högre flöden blandas över hela tvärsnittet (B i Figur 8.3). Personen bakom 

experimenten, Reynolds (1842-1912), upptäckte med andra ord att strömningen vid låga flöden är 

laminär och vid höga flöden uppträder turbulent strömning. Däremellan dyker det upp instabiliteter 

i strömningen. (Karlsson, 2008) 

 

 

”Laminär strömning” betyder enligt svenska akademiens ordbok ”strömning i skikt”. De olika skikten 

rör sig med olika hastigheter som är fördelade paraboliskt, se Figur 8.4. Hastigheten är som störst i 

mitten av läckan och vid gränsskiktet vid kanterna är hastigheten lika med noll, vilket som tidigare 

nämnts innebär ett visköst flöde. 

 

 

 

Laminärt flöde är det flöde som vanligtvis används, i kombination med ett antal antaganden, vid 

teoretisk behandling av ett tätkrav eller läckage, till exempel vid anpassning av ett tätkrav till ett 

annat tryck eller en annan gas. Den övre gränsen för vad som är ett tillåtet läckage motsvarar många 

gånger ett laminärt flöde. 
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Q = Gasflöde (Pa·m3 /s) 

p1 = gastrycket uppströms (Pa) 

p2 = gastrycket nedströms (Pa) 

µ = den läckande gasens viskositet (Pa·s) 

r = läckans radie (m) 

l = läckans längd (m) 

Flödeshastighet 

Figur 8.4. Hastighetsfördelningen för laminär strömning. 

Figur 8.3. Fritt avbildad utifrån Bild IV-13 (Karlsson 2008) 

C) 

A) 

B) 
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Ekvation 8.1 (American Society for Nondestructive Testing, 2007) visar sambandet mellan ett 

laminärt gasflöde och de tryck som verkar över läckan. Ekvationen utgår ifrån att läckan är formad 

som ett cylinderformat rör med cirkulära öppningar. Så ser en läcka väldigt sällan ut i verkligheten 

och därför bör den teoretiska ekvationen användas med viss försiktighet. Noterbart är dock att för 

laminära gasflöden ökar flödet kvadratiskt mot tryckskillnaden. Gasflödet är även beroende av den 

läckande gasens viskositet, vilket nämndes tidigare. 

Som Reynolds visade uppstår turbulent strömning vid större läckage jämfört med laminär 

strömning. Detta beror på att det krävs en relativt hög viskositet för att det ska bli ett turbulent 

flöde. På grund av partiklarnas oförutsägbara och oregelbundna rörelse är det svårare att beskriva 

turbulent flöde med teoretiska formler. En betydande skillnad från laminärt flöde är att turbulenta 

flöden ökar linjärt mot trycket. Detta innebär att flödet vid större läckage inte nödvändigtvis ökar 

kvadratiskt. Med de storleksordningar på läckage som vanligen förekommer inom tätkontroll och 

läcksökning är turbulenta flöden sällsynta. (Bland annat American Society for Nondestructive 

Testing, 2007) 

8.1.3   REYNOLDS TAL 
Balansen mellan tröghetskraften och den viskösa kraften på ett fluidelement är avgörande för om 

det viskösa flödet är laminärt eller turbulent. En uppskattning av kvoten mellan dessa två krafter 

kallas Reynolds tal, Re (Ekvation 8.2, Karlsson, 2008). Reynolds tal är dimensionslöst. Ett litet värde 

på Re innebär att de viskösa krafterna har stor betydelse i strömningen, medan ett stort värde på Re 

medför att tröghetskrafterna dominerar. 

Fysikaliskt är tröghetskraften proportionell mot 
l

U
Ul ⋅3ρ  och den viskösa kraften mot 

l

U
l µ⋅2

Detta medför att kvoten kan uttryckas som: 

 

 
µ

ρUl

kraftviskös

afttröghetskr
~~Re  (8.2) 

tröghetskraft = massa ·  acceleration 

viskös kraft = area ·  skjuvspänning 

ρ = fluidens masstäthet (kg/m3) 

µ = fluidens viskositet (kg/m·s) 

U= medelhastighet (m/s) 

l = längd på rörets diameter, tvärsnittet (m) 

 

Vid dominerande tröghetskrafter, stora värden på Re, är strömningen i regel turbulent, medan höga 

viskösa krafter stabiliserar strömningen vilket leder till att den blir laminär. 

Då Reynolds tal är < 2 000 dämpas störningarna av de viskösa krafterna och strömningen är alltid 

laminär. När Reynolds tal blir > 4 000 är det svårt att bibehålla laminär strömning, även om det är 

möjligt. (Bland annat Karlsson, 2008) 
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8.1.4   MOLEKYLÄRT FLÖDE, ÖVERGÅNGSFLÖDE OCH KRITISKT FLÖDE 
I ett molekylärt flöde är avståndet mellan molekylerna större än läckans bredaste diameter, vilket 

innebär att varje molekyl rör sig oberoende av övriga molekyler. Molekylärt flöde förekommer i 

system i eller med vakuum. Detta flöde är inte så vanligt i samband med tätkontroll och läcksökning 

där trycken oftast är högre. (American Society for Nondestructive Testing, 2007) 

Vid ett molekylärt flöde ökar läckagehastigheten, Q, linjärt med tryckskillnaden över läckan, enligt 

Ekvation 8.3 (American Society for Nondestructive Testing, 2007). Ekvationen gäller ett molekylärt 

gasflöde genom ett långt rör. Vilken hastighet läckaget har är även beroende av molekylvikten. 
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Q = Gasflöde (Pa·m3 /s) 

p1, p2 = gastrycket vid rörets ändar (Pa) 

R = allmänna gaskonstanten (8,3 J/(mol·K)) 

T = temperatur (K) 

M = molekylvikten (g/mol) 

r = rörets radie (m) 

l = rörets längd (m) 

  

 

Vid läckage från en volym till vakuum sker en övergång från laminärt flöde till molekylärt flöde. 

Denna övergång kan förenklat beskrivas som att både det laminära och det molekylära flödet 

uppträder samtidigt. En ekvation för att beskriva övergången blir således en kombination av 

Ekvation 8.1 och Ekvation 8.3, det vill säga summan av det laminära och det molekylära flödet. 

(American Society for Nondestructive Testing, 2007) 
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Vid höga tryck dominerar det laminära flödet och vid låga tryck bidrar det 

molekylära flödet mest till det totala flödet. I ett övergångsflöde är 

molekylens transportsträcka innan en kollision ungefär lika stor som längden 

på diametern där läckan är som bredast. 

Kritiskt flöde, även kallat strypt flöde, kan uppstå om flödeshastigheten når 

ljudhastigheten. För att detta ska vara möjligt krävs att läckan har den rätta 

geometrin samt att det råder rätt tryckförhållanden. 

I en läcka där trycket nedströms minskar gradvis medan trycket uppströms hålls konstant, kommer 

hastigheten genom läckan att öka tills gasen når ljudets hastighet. Det tryck som råder nedströms 

då gasen strömmar med ljudets hastighet kallas för det kritiska trycket. Om trycket nedströms 

 

 

Flödesriktning 

Figur 8.5. När 

trycket nedströms, 

i flödesriktningen, 

gradvis minskar 

ökar hastigheten 

på gasen. 
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sjunker ytterligare, det vill säga under det kritiska trycket, kommer inte flödet att fortsätta öka och 

den maximala flödeshastigheten har uppnåtts. Detta tillstånd är det kritiska flödet. 

På grund av att det ställs höga krav på läckans utseende samt på förhållandet mellan trycken 

nedströms och uppströms, är kritiskt flöde ovanligt som den dominerande flödeskategorin, förutom 

möjligen vid väldigt stora läckor. 

9.   KAPILLÄRKRAFTER 
Fysikaliskt beror kapillärkrafter på skillnader i olika attraktionskrafter. I ett vattenglas finns en 

skillnad mellan hur mycket vattenmolekylerna attraheras av andra vattenmolekyler (kohesion) och 

hur mycket vattenmolekylerna attraheras av molekylerna i glaset (adhesion). Detta resulterar i att 

vattenytan i glaset buktar. Ytan buktar inåt (se Figur 9.1) då adhesionen är starkare än kohesionen. 

Vätskan kommer att stiga uppåt längs glaskanten tills det råder jämvikt mellan de två olika 

attraktionskrafterna. 

 

 

 

I andra fall, till exempel med rumstempererat flytande kvicksilver, erhålls en vätskeyta som buktar 

uppåt. Detta beror på att attraktionen mellan kvicksilvermolekylerna är större än attraktionen 

mellan kvicksilver- och glasmolekyler. 

 

  
 

Kapillärkrafter medför att vätska har en förmåga att sätta igen porer, vilket är en viktig anledning till 

att tätkontroll och läcksökning hellre genomförs med gas än vätska som medium. Om läckor är 

igensatta vid provningen kan testobjektet framstå som tätare än vad det i själva verket är och 

Kvicksilver 

Hg 

Figur 9.2. I ett glas med flytande kvicksilver

buktar vätskeytan uppåt på grund av att 

kohesionen är större än adhesionen, tvärt emot 

vad som är fallet i ett glas med vatten. 

Vatten 

H2O 

A B 

Figur 9.1. Att vattenytan i ett glas buktar beror på 

kapillärkrafter. Dessa uppstår som ett resultat av

skillnader i attraktionskrafter mellan 

vätskemolekyler, kohesion (A) och mellan 

vätskemolekyl och molekyl i fast ämne, adhesion(B). 
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felaktigt bli godkänt vid provningen. När den godkända artikeln sätts i drift utsätts den för 

vibrationer, värme och liknande förhållanden som kan få vattnet att friges från porerna och det 

”täta” objektet börjar plötsligt läcka.  
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10.   GASTEORI 
En av de anställda på företaget berättade att vid ett tidigt besök hos en kund hade det noterats att 

tätkontrollinstrumentet gav felaktigt utslag trots upprepade försök att kalibrera. 

Företagsrepresentanten och kunden ägnade mycket tid åt att undersöka instrumentet utan att hitta 

några uppenbara brister, innan man insåg att ett produktionsband i taket var orsaken till de 

oregelbundna utslagen. Med jämna mellanrum 

transporterades komponenter på produktionsbandet och 

skymde en lampa som lös på instrumentet. När lampan 

skymdes ändrades temperaturen som instrumentet var 

kalibrerat efter vilket resulterade i felaktiga mätvärden. Detta 

exempel illustrerar att temperaturförändringar är en vanlig 

felkälla vid tätkontroll i och med mätningarnas känslighet mot 

dessa. 

För att kunna bedöma om mätvärden är korrekta och för att 

veta vilken metod som ska användas krävs grundläggande 

kunskaper om gaser och tryck samt kännedom om vilka 

faktorer som kan påverka vid mätningen med respektive 

teknik. I praktiken kan det även vara användbart att kunna 

omvandla mellan olika tryck- och flödesenheter och anpassa ett tätkrav efter andra förutsättningar 

än de ursprungliga. (Bilaga 3, kurskompendium) 

10.1   VID TRYCKSÄTTNINGEN AV ETT OBJEKT UPPSTÅR TERMISK OBALANS 
Vid läcksökning och tätkontroll används ofta, som tidigare nämnts, tryckdifferenser för att 

detektera respektive mäta ett läckage. Ju större tryckskillnaden över läckan blir, desto högre blir 

hastigheten på läckaget och desto lättare är det att mäta eller upptäcka läckaget. Tryckdifferensen 

ökas vanligen genom att testvolymen trycksätts med 

ett över- eller undertryck. Vid trycksättningen av ett 

testobjekt uppstår några fysikaliska fenomen som är 

intressanta att studera närmare då de får konsekvenser 

för hur mätningen praktiskt ska utföras. 

När en gasvolym trycksätts med ett övertryck blir det 

fler molekyler per volymenhet och gasen kommer att 

komprimeras och det bildas kompressionsvärme. När 

temperaturen ökar, ökar även trycket i gasvolymen 

ytterligare. På omvänt sätt leder en trycksättning med 

undertryck till att temperaturen på gasen minskar då 

molekylerna blir färre. 

Så småningom kommer värmen börja ledas bort över 

materialet då temperaturen i systemet stabiliseras för 

att tillslut hitta en jämvikt mellan gasvolymen och den 

omslutande luften. Under tiden som temperaturen 

söker efter en jämvikt förändras även trycket vilket gör 

NOLE

Figur 10.1. Undvik att placera instrumentet 

på platser där temperaturen förändras. 

Figur 10.2. Vid punkt A startar fyllningen 

och slutar i punkt B. Efter detta fortsätter 

trycket att stiga. Därefter börjar en 

trycksänkning på grund av materialets 

temperaturledningsförmåga. Kurvan 

finner så småningom ett jämviktsläge 

och planar ut. I punkten C mäts efter en 

stabiliseringstid tryckfallet. 
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att en mätning i det här läget skulle ge ett osäkert resultat. Om mätningen påbörjas innan 

temperaturen och trycket har hunnit ställa in sig kan resultatet visa på läckage som inte finns. Därför 

är det inte önskvärt att genomföra en mätning direkt efter trycksättningen utan att först låta 

systemet stabiliseras. En för lång stabiliseringstid medför å andra sidan att värdefull produktionstid 

går förlorad i onödan. 

Hur lång tid det tar innan testvolymen har uppnått jämvikt beror på testobjektets förmåga att leda 

värme och på objektets geometri, eftersom geometrin påverkar vilken temperatur som uppnås vid 

trycksättningen. Teoretiskt är det svårt att bestämma hur lång tid som krävs innan temperaturen 

och därmed trycket har stabiliserats, i och med att det är svårt att veta hur stor 

temperaturavvikelsen som sker är. Därför bestäms en stabiliseringstid genom praktiska försök. 

Vanligtvis är stabiliseringstiden inte längre än en minut. 

Vid trycksättningen kommer även packningar och liknande att påverkas. I vissa fall fortsätter dessa 

att röra på sig, att ”krypa”, en tid efter trycksättningen. För att packningarna ska vara täta vid 

mätningen måste stabiliseringstiden vara tillräckligt lång för dessa att hinna sätta sig på plats. 

Vid upprepad provning av ett och samma testobjekt måste temperaturen stabiliseras mellan varje 

provning på grund av att även evakuering av provvolym ger upphov till temperaturvariationer. 

(Bilaga 3, kurskompendium) 

10.2   PROVNING MED EN ANNAN GAS ELLER ETT ANNAT MEDIUM 
Vid tätkontroll och läcksökning kan det finnas ekonomisk eller praktisk vinning i att kunna omvandla 

ett tätkrav till ett annat ämne eller medium. 

10.2.1   OMVANDLING AV LÄCKAGEHASTIGHETER MELLAN OLIKA GASER 
Efter att en flödeshastighet vid läckage med en viss gas har identifierats, kan flödet beräknas för en 

annan gas utifrån uttrycken nedan (American Society for Nondestructive Testing). Ekvation 10.1 

gäller för omvandling vid viskösa flöden och 10.2 vid molekylära flöden. 
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Q ⋅=  (10.1) 

Q1 = flödeshastigheten för gas 1 

Q2 = flödeshastigheten för gas 2 

n1 = viskositeten för gas 1 

n2 = viskositeten för gas 2 
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Q1 = flödeshastigheten för gas 1 

Q2 = flödeshastigheten för gas 2 

M1 = molekylär massa för gas 1 

M2 = molekylär massa för gas 2 
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Uttrycken kommer ur Ekvation 8.1 och Ekvation 8.3 och antagandena att tryckdifferenserna över 

läckan är desamma för båda gaserna, liksom läckans radie och längd respektive radie, längd och 

temperatur. Det är således endast det inre motståndet mot flöden respektive den molekylära 

massan som bidrar till skillnader i flödeshastigheter. 

10.2.2   OMVANDLING AV LÄCKAGEHASTIGHETER MELLAN GAS OCH VÄTSKA 
I många fall är det lämpligt eller till och med nödvändigt att omräkna ett tätkrav för att passa ett 

annat medium. Till exempel får en ångventil avsedd för 200 bar av säkerhetsskäl inte provtryckas 

med gas och tätkravet måste översättas till vätska. I mer normala fall använder man, av bland annat 

tidsbesparingsskäl, tvärtom luft eller spårgas för att detektera eller mäta ett läckage på produkter 

som ska vara täta mot vätskeläckage. 

Ett teoretiskt riktvärde vid en omvandling av läckagehastigheter mellan gas och vätska fås genom 

att utgå ifrån de tidigare nämnda formlerna för viskösa gasflöden (se Ekvation 8.1 och 10.1). Dessa 

ekvationer tar hänsyn till gasen och vätskans skilda viskositet. Dock så finns det fler fysikaliska 

skillnader mellan vätskor och gaser som bidrar till att läckagehastigheterna blir olika stora. Till 

exempel vätskornas ytspänning som ger upphov till kapillärkrafter, vilka i sin tur bidrar till att 

vätskans förmåga att läcka minskar. Samtidigt är gaser mer kompressibla och förändrar sin volym 

när trycket ändras, vilket gör att gasens läckagehastighet ökar. Formlerna ger därmed endast ett 

teoretiskt riktvärde. 

Som nämnts tidigare har gaser ett kvadratiskt förhållande till provtrycket medan vätskor har ett 

linjärt förhållande. Ekvation 10.3 illustrerar ett förhållande som tar hänsyn till denna skillnad mellan 

vätskor och gaser. Men även denna ekvation bör användas endast i syfte att få fram ett ungefärligt 

värde. 
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Q = flödeshastigheten 

n = viskositet 

Δp = p2 – p1 = tryckdifferensen i vätska 

P2 = trycket i trycksatt volym 

P1 = trycket i omgivande volym 

 

Då det inte existerar någon teoretisk formel för omvandling mellan vätske- och 

gasläckagehastigheter som ger ett mer noggrant och exakt resultat, har gasflöden som motsvarar 

exempelvis vattentäthet bestämts empiriskt med hjälp av praktisk erfarenhet och en mängd 

experiment. Denna gräns för vattentäthet sägs generellt ligga mellan 10-100 mm3/s. Siffran skiljer 

dock något mellan och inom olika branscher. 

10.3   FÖRHÅLLANDET MELLAN PROVTRYCK OCH GASLÄCKAGE 
Många gånger är det av intresse att ungefärligt kunna beräkna hur ett gasläckage förändras vid 

ändrade tryck. Som tidigare nämnts om de viskösa flödena så gäller för gaser att flödet är linjärt vid 
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turbulent strömning och kvadratiskt vid laminär strömning. (Bland annat American Society for 

Nondestructive Testing, 2007) 

Utifrån ekvationen för laminärt flöde, 
( )
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1 , där K är en konstant som beror på 

läckans radie och längd (se även Ekvation 8.1), erhålls följande förhållande mellan det nya flödet och 

det föregående flödet: 

 

 

( )

( )
( )
( )2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

föreföre

nyttnytt

nytt

före

före

föreföre

nytt

nyttnytt

före

nytt

pp

pp

n

n

K
n

pp

K
n

pp

Q

Q

−

−
⋅=

⋅
−

⋅
−

=  (10.4) 

Eftersom viskositeten är densamma innan tryckförändringen som efter kan förhållandet skrivas 

som: 
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Enligt formeln är således förhållandet mellan två laminära gasflöden kvadratiskt. Detta beror på att 

när trycket ökar så ökar både hastigheten på och mängden av molekyler som transporteras genom 

poren på grund av gasers kompressibilitet. (American Society för Nondestructive Testing, 2007) 

I och med att de turbulenta flödena ökar linjärt med ökande tryck blir även förhållandet mellan två 

turbulenta flöden linjärt. 

I verkligheten är dock alla porer unika med olika geometrier och dimensioner. Detta medför att 

formeln ovan är teoretisk. I själva verket hamnar förhållandet mellan provtryck och läckage 

någonstans mellan linjärt och kvadratiskt. Ska ett tätkrav (det vill säga läckage) anpassas efter ett 

nytt tryck bör den beräkningsmetod användas som ger det strängaste tätkravet för att säkerställa 

att ett läckage inte uppstår. Detta innebär att (Enbuske/Olofsson, 2007 och Nolek AB, Tätkrav): 

 

• Om trycket sänks antas ett kvadratiskt flöde 

• Om trycket höjs antas ett linjärt flöde 

 

Detta illustreras i Figur 10.3. 
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Vid ett läckage har tryckskillnaden över poren stor betydelse för flödeshastigheten. Men även 

molekyltätheten påverkar. Ju fler molekyler det finns som oregelbundet rör sig inuti en gasvolym, 

desto större blir sannolikheten att fler molekyler flödar ut. Detta innebär att det blir ett högre 

läckageflöde om det är övertryck än om man har motsvarande tryckskillnad med undertryck. 

  

Figur 10.3. Den gula punkten representerar det ursprungliga tätkravet. Den blå och den röda linjen visar 

två teoretiska förhållanden mellan provtryck och läckage. Det verkliga förhållandet ligger någonstans 

mellan linjerna. Mellan respektive linje och x-axeln är ”tätt”. Vid en sänkning av provtrycket antas ett 

kvadratiskt förhållande och vid en höjning antas ett linjärt förhållande för att säkerställa att det är tätt. 
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11.   PEDAGOGISK DISKUSSION 
Kurskompendiet är uppbyggt utifrån i första hand kognitiva teorier i och med att läsaren antas läsa 

aktivt och engagerat. En fri tolkning efter Sällströms illustration i kapitel 3.2.4 är att om 

utgångsläget är kognitiva teorier så ska den lärande texten förändra den läsandes världsbild eller 

uppfattning utifrån en uppsättning av strategier. Den övergripande strategin kan sägas ha varit att 

introducera en läsare till tätkontroll och läcksökning genom en lättläst och lättförståelig text. Denna 

övergripande strategi har ett antal understrategier såsom en överblickbar struktur, en tydlig 

introduktion av viktiga begrepp och enheter relaterade till den läsandes verklighet samt rikligt med 

exempel och illustrationer. 

11.1   EXEMPEL I TEXTEN 
Genom att använda exempel från den fiktive läsarens vardag, återskapas en bekant situation som 

läsaren kan relatera till. Detta gör att exemplen kan bidra till att Ausubels kognitiva bro skapas (se 

kapitel 3.3). Den kognitiva bron byggs upp för att utgöra länken mellan eleven och läraren, eller som 

i detta fall med läsaren och författaren, vilket är viktigt för att läsaren ska se den nya kunskapen som 

meningsfull. För detta krävs även att sammanhangen där den nya kunskapen hör hemma samt 

anknytandet till betydelsen för tätkontroll och läcksökning framhålls tydligt, vilket har eftersträvats i 

kurskompendiet. 

Sett ur Piagets termer ger exemplen ur vardagen läsaren en möjlighet till assimilation genom att 

läsarens föreställning om hur en vardaglig handling fungerar eller utförs. Förhoppningsvis förändras 

eller utvecklas denna föreställning med hjälp av ackommodation vilket leder till inlärning. Beroende 

på vilka kognitiva scheman som läsaren har sedan tidigare kommer olika slutsatser att dras och olika 

tolkningar att göras för olika läsare. 

Ovanstående illustrerar syftet med exemplen och motiverar varför exemplen används. I de fall då 

läsaren förstår relationen mellan exemplen och huvudtexten kan exemplen fylla den avsedda 

funktionen. Som Marton (2008) beskriver finns dock en möjlighet att exemplen förvirrar mer än vad 

de förklarar, utifrån vilken relation läsaren har till texten. Någon läsare skulle kunna tolka exemplen 

som det mest väsentliga och tro att det är informationen i de gröna rutorna som innehåller det mest 

relevanta. Utropstecknen skulle i dessa fall kunna förstärka effekten av att de gröna rutorna 

innehåller den viktiga informationen. En annan läsare skulle kunna förstå huvudtexten och dess 

budskap men inte se kopplingen mellan text och exempel. För denne läsare finns en risk att 

exemplen förvirrar mer än de stöttar. 

Då fördelarna ansågs väga tyngre än riskerna för missförstånd, har ett stort antal exempel använts i 

texten. Genom att tydligt markera ut exemplen, i gröna rutor eller i rubriktexten, var förhoppningen 

att minimera antalet missförstånd bland läsarna. 

11.2   TEXTENS BUDSKAP 
Inom processtraditionen är idealet att mottagaren tolkar avsändarens budskap på så sätt att det får 

samma mening som det hade för avsändaren. I en pedagogisk text är syftet att förmedla kunskaper 

till den läsande och för att texten ska vara betydelsefull är det av stor vikt att det är de kunskaper 

som författaren önskar förmedla som i praktiken också förmedlas.  
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Vid formulerandet av ett kurskompendium kan detta dock vara problematiskt eftersom 

kommunikationen med läsaren enbart sker med skrift, vilket innebär att talspråk inte kan användas 

som medel för att undvika att misstolkningar görs av den som läser. Författaren kan inte heller 

direkt stämma av med läsaren att denne har förstått det som var avsett att förmedlas. Läsaren 

överlämnas att stämma av med sig själv. Illustrationer, bilder och de gröna rutorna bidrar till viss 

mån att betona några viktiga delar i det nya kurskompendiet. Ett annat förfarande för att guida 

läsaren hade kunnat vara att ge denne möjlighet att kontrollera sin förståelse av texten genom att 

svara på, i texten, ställda frågor. Med hjälp av övningar kan författaren ytterligare förtydliga sitt 

budskap genom att läsaren tvingas till reflektion. Finns det skriftliga svar på frågorna som är 

formulerade på ett annat sätt än i huvudtexten kan läsaren jämföra sin reflektion med författarens 

avsikter och budskapet framgår tydligare. I kompendiet finns ursprungligen inga övningar, men i 

framtiden bör det kompletteras med övningar, både teoretiska och praktiska. 

Fuglestads semiotiska tradition skiljer mellan tecknets uttryck och innehåll. Hur texten tas emot av 

läsaren beror på hur läsaren tolkar den, vilka konnotationerna är. Vid formulerandet av texten till 

kurskompendiet har reflektioner gjorts kring den fiktive läsarens möjliga tolkningar. I praktiken kan 

antalet tolkningar vara lika många som antalet läsare, vilket gör att det varit av största vikt att få 

texten att spegla den kultur som bygger upp innehållet. Det vill säga att texten är skriven utifrån de 

koder som är giltiga för tätkontroll och läcksökning.  

11.3   KULTURENS INVERKAN 
Kulturen har en stor inverkan på vilket språk och vilka koder som används. Som ny inom en kultur 

krävs en anpassning efter de normer och oskrivna regler som gäller för att bli accepterad. För att 

läsaren ska tolka författarens budskap på det sätt som det ursprungligen var tänkt, krävs att 

författaren använder ett språk och en layout som passar in i läsarens kultur. Vid examensarbetets 

början i allmänhet och under introduktionskursen i synnerhet blev det tydligt för examensarbetaren 

att en person som träffar på tätkontroll och läcksökning för första gången behöver en grundligare 

introduktion till kulturen. Detta märktes bland annat på språkliga missförstånd och därmed 

svårigheter att passa in den nya informationen i examensarbetarens befintliga kognitiva scheman. 

När motsvarande kurs hölls för personer som ingick i samma kultur, som använder samma begrepp 

och som är bekanta med instrumenten sedan tidigare, var upplevelsen att svårigheterna att ta till sig 

informationen inte var lika stora. 

En viktig åtgärd innan skrivandet kunde ta sin början var därför att bli bekant med begrepp, 

instrument och kulturen i stort. Att inte ingå i kulturen och inte känna till koderna från början 

underlättade vid formandet av kurslitteraturen i och med att det klargjorde behoven utifrån den 

nyanställdes perspektiv. 

11.4   KOMPENDIETS STRUKTUR 
Kompendiet är tänkt att vara uppbyggt enligt Ausubels struktur. Det vill säga genom att den 

övergripande bilden av tätkontroll och läcksökning presenteras först för att sedan beskrivas genom 

uppdelning i olika avsnitt. Tack vare den tydliga uppdelningen i ett kapitel för teori, ett för metoder 

och ett för instrument är det även möjligt att läsa kompendiet efter Gagnés struktur, där teorin läses 

först och kan ses lägga grunden för metoderna. Kunskaper om teorin och metoderna gör att läsaren 
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förstår varför instrumenten ger de mätresultat de gör och läsaren är därmed rustad att bilda sig en 

uppfattning om vad tätkontroll och läcksökning innebär. 

För att teoriavsnittet ska vara värdefullt för den fiktive läsaren, måste texten läsas på ett djupinriktat 

sätt och de nya kunskaperna från teoriavsnittet integreras i de övriga kapitlen. Ses de olika avsnitten 

i kurskompendiet som isolerade öar som inte har någon anknytning till varandra riskerar läsaren att 

gå miste om en stor del av de insikter som var ämnade att förmedlas. 
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12.   SLUTSATS 
Bland olika yrkesgrupper inom industrin, som exempelvis kvalitetssäkrare och operatörer, finns ett 

behov av utbildning inom tätkontroll och läcksökning. Goda kunskaper om läckage och hur man 

praktiskt testar ett objekt på mest effektiva sätt och utan att göra onödiga fel, kan spara tid, pengar, 

miljö och hälsa. Ett kurskompendium utgör en del i ett större utbildningspaket och kompendiet kan 

användas på olika sätt. För att de teoretiska delarna ska upplevas som meningsfulla för deltagarna 

bör kurskompendiet kombineras med många praktiska moment samt muntliga diskussioner vid 

utbildningen. 

12.1   HUR KAN KOMPENDIET ANVÄNDAS? 
Kompendiet innehåller information som är direkt relevant för de arbetsuppgifter den tilltänkte 

läsaren har, dock på mer eller mindre abstrakt nivå. Texten kommer med allra största sannolikhet 

att läsas som en kurslitteratur på begäran från kursledare och/eller chef, vilket innebär att praktiska 

moment bör ingå vid utbildningstillfället för att minimera känslan av att inlärningen är 

dekontextualiserad. Läsandet av kurskompendiet kan bidra till att introducera mer abstrakta 

fenomen, som inte kan upplevas i ett vardagligt sammanhang. Till exempel kan avsnitten om 

gasteori bli gripbara och möjliga att förstå med hjälp av text och illustrationer, även om 

gasmolekylerna inte är synliga för ögat. 

Med ett kurskompendium som stöd vid undervisningen finns möjlighet för den lärande att bläddra 

tillbaka och repetera delar som glömts bort efter utbildningen med kursledare. Kompendiet eller 

delar ur kompendiet kan även användas som förberedelsematerial inför den lärarledda kursen. På så 

sätt kommer deltagarna till kursen förberedda på vad den ska innehålla vilket med största 

sannolikhet underlättar diskussioner och ökar utbytet av kursen för både deltagare och kursledare. 

Enligt Vygotskijs teorier om att kunskap skapas socialt utgör diskussioner en grundläggande del i 

lärandet. 

Kompendiet kan även användas som manus på liknande sätt som det tidigare kompendiet gjort. I 

det fallet kan det ses som ett stöd för kursledaren för att denne lättare ska hålla ordning på vad som 

ska sägas och i vilken ordning för att undvika att något väsentligt avsnitt glöms bort. 
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