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Sammanfattning 
 
I det här arbetet har tätningsmetoder för aluminiumhus undersökts. Arbetet avgränsades mot 

fordonsindustrin och statiska packningar. Examensarbetet tar upp flänskonstruktionens inver-

kan på tätheten och packningen, packningstyper, ytjämnhetens inverkan på packningsmateri-

al, porositet, relativ materialkostnad och fästelement. 

 

Arbetet grundar sig på en litteraturstudie och intervjuer med berörda personer på företaget. 

Även praktiska prover genomfördes på ett urval av material från leverantörer där material 

exponerades för olika kemikalier och därefter dragprovades. 

 

Materialet som insamlats genom intervjuer och litteraturstudien vittnar om att många paramet-

rar påverkar vilka tätningsmetoder som är möjliga att använda. Det är inte bara materialval 

som det behövs tas hänsyn till. Faktorer som flänskonstruktioner, materialkostnader, ytdefek-

ter, fästelement samt porositet har en stor påverkan. De praktiska proverna vittnar om att olika 

kemikalier har olika stor inverkan på materialens mekaniska egenskaper och svullnad. 

 

Slutligen föreslås ett par packningsmaterial som är lämpliga för företaget att använda i deras 

produkter. 
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Abstract 
 
In this work sealing methods for aluminum housing have been investigated.  The work was 

delimited to the automotive industry and static gaskets. The thesis brings up how the flange 

impacts on the sealing capability and the gasket, sealing types, the surface impact on gasket 

materials, porosity, relative material cost and fasteners. 

 

The work is based on a literature study and interviews with concerned people at the company. 

Practical samples were carried out on a number of materials from suppliers and the materials 

where exposed to different chemicals and then tensile tested. 

 

The materials that were collected through interviews and the literature study testify that many 

parameters influence the possible sealing methods. It’s not just the material itself that needs to 

be taken into account. Factors like flange design, material cost, surface defects, fasteners and 

porosity have a great impact. The practical sample testifies that different chemicals have dif-

ferent impact on the mechanical properties and swelling of the material. 

 

Finally, a couple of sealing materials are suggested that are suitable for the company to use in 

their products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Gaskets, Sealants, Sealing methods, Surface roughness, Surface defects, Flang-

es, Material, Sealings 

 



 

III 

Innehållsförteckning 
 
Förord .......................................................................................................................................... - 1 - 
1. Inledning ............................................................................................................................. - 2 - 

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning .................................................................................... - 2 - 
1.2 Syfte och Frågeställning .................................................................................................... - 3 - 
1.3 Avgränsning ....................................................................................................................... - 3 - 

2. Metod för teoretisk undersökning ....................................................................................... - 4 - 
2.1 Litteraturstudie ................................................................................................................... - 4 - 
2.2 Intervjuteknik ..................................................................................................................... - 4 - 

3. Metod för praktiska materialprover .................................................................................... - 5 - 
3.1 Dragprov av elastomera och fiber material ........................................................................ - 5 - 
3.2 Dragprov av Formed-In-Place material ............................................................................. - 9 - 

4. Intervjuer kring tätningsmetoder och produktprovning .................................................... - 12 - 
4.1 Intervju med konstruktör .................................................................................................. - 12 - 
4.2 Intervju med testingenjör ................................................................................................. - 13 - 

5. Teoretisk undersökning .................................................................................................... - 14 - 
5.1 Tätningstyper ................................................................................................................... - 14 - 

5.1.1 Planpackning ............................................................................................................... - 14 - 
5.1.2 O-ring .......................................................................................................................... - 15 - 
5.1.3 Flytande packning ........................................................................................................ - 15 - 

5.2 Tätningsmaterial .............................................................................................................. - 16 - 
5.2.1 Elastomeriska material ................................................................................................ - 16 - 
5.2.2 Fiberarmerade material ................................................................................................ - 18 - 
5.2.3 Formed-in-place material ............................................................................................ - 19 - 
5.2.4 Material och kostnad ................................................................................................... - 20 - 

5.3 Fläns & förband ............................................................................................................... - 21 - 
5.3.1 Egenskaper hos flänsar ................................................................................................ - 21 - 
5.3.2 Ytjämnhet .................................................................................................................... - 22 - 
5.3.3 Ytojämnheter vid defekter i gjutgods .......................................................................... - 22 - 
5.3.4 Montering av packning, fläns och fästelement ............................................................ - 23 - 

6. Övriga egenskaper för testade FIP material ...................................................................... - 25 - 
7. Praktiska materialprover ................................................................................................... - 28 - 

7.1 Viktresultat – Elastomera och fiber material ................................................................... - 28 - 
7.2 Dragprovsresultat – Elastomera och fiber material .......................................................... - 29 - 
7.3 Viktresultat – Formed-In-Place material .......................................................................... - 32 - 
7.4 Dragprovresultat – Formed-In-Place material ................................................................. - 32 - 
7.5 Utvärdering av praktiska prover ...................................................................................... - 33 - 

8. Diskussion ........................................................................................................................ - 35 - 
8.1 Litteraturstudie ................................................................................................................. - 35 - 
8.2 Praktiska prover ............................................................................................................... - 37 - 
8.3 Vidare studier ................................................................................................................... - 38 - 

9. Slutsatser ........................................................................................................................... - 39 - 
Referenser .................................................................................................................................. - 40 - 
 

Bilaga 1 - Frågeformulär



 

- 1 - 

 

Förord 
Examensarbetet har varit givande och lärorikt där mycket nya kunskaper inom ämnet har in-

förskaffats. 

 

Vi vill tacka de företag som skickat material vilket möjliggjort att materialtester har kunnat 

genomföras. Ett stort tack riktas därför till Johanna Martinsson på Henkel AB, Henrik Axels-

son på RIMA AB och Henrik Ohlson på Nolato Löwepac för den service ni gett. 

 

Vidare vill vi tacka IRO AB som gett oss möjligheten att genomföra examensarbetet på före-

taget. Ett stort tack riktas till extern handledare på företaget Martin Rosqvist och övrig perso-

nal på företaget. Speciellt tack till Lars Melin som ställt upp för intervju men även Tomas 

Hallqvist som både hjälpt till med tester och intervju. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handlare Lars Ekström för bra stöd och diskussioner under arbetets 

gång och övrig personal på högskolan som på ett eller annat sätt hjälpt oss under resan. 

 

 

  



 

- 2 - 

 

1. Inledning  

I detta avsnitt kommer examensarbetets bakgrund, syfte, avgränsningar och frågeställning 

presenteras. 

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning 

Dålig tätning på grund av felaktigt val av packning och montering kan orsaka läckage vilket 

leder till flyktiga utsläpp, personskador och driftstopp (Crowley 1993). Läckage orsakas inte 

bara av materialvalet utan en rad andra faktorer kan påverka tätheten. Exempel på faktorer är 

felaktig förspänningskraft i skruvförbindelse, flänsförvrängning, felaktig fläns- och fästele-

mentsmontering (Sears & King 2004). 

 

Alla företag kämpar med att reducera kostnader och en av de största utgifter för företag är 

materialkostnader (Anderson 2016). Materialkostnaden kan ses som en stor utgift men alla de 

kostnader som tillkommer på grund av dålig tätning måste tas i beaktning. Exempel på dessa 

är reparationskostnader, högre underhållskostnader (Lowar & Dole 2010). Ytterligare kostna-

der som kan orsakas av läckage på grund av dålig tätning är förlorade säljintäkter (ESA 

1998). 

 

Från att på 1950-talet bestått av fibrer med asbest har packningsmaterial rört sig bort från 

detta material till att idag bestå av en uppsjö olika material som är asbetsfria (Campell et. al. 

1998).  Utvecklingen har inte enbart varit positiv utan medfört svårigheter.  Ett problem är att 

det finns begränsad mängd erfarenhet av de nya tätningsmaterialen. De nya materialen medför 

bättre tätning men ställer högre krav både på materialval samt montering (ESA 1998).  

 

Att designa den perfekta tätningen kräver att ett flertal kriterier tas i beaktning. Exempel på 

kriterier och parametrar att hänsyn till är packningens mekaniska och fysiska egenskaper, 

tvärsnitt, form, tillverkningsmetod och slutligen hur den monteras på komponenten (Putman 

2007).  

 

IRO AB grundades 1958 av Isac Rosén och tillhör idag koncernen Vandewiele tillsammans 

med dotterbolaget Aros electronics AB och företagets huvudkontor ligger i Ulricehamn. Före-

taget utvecklar produkter mot både fordons- och textilindustri i form av garnmatare och pro-

dukter med permanentmagnetmotorer (IRO u.å). Framtidens teknikomställning innebär att 

tekniken inom fordonsindustrin har större behov av integrerad elektronik i komponenter. För 

att IRO skall förbli konkurrenskraftiga och ledande inom den tekniska kompetensen på mark-

naden krävs det att tätningsmetoder, material och faktorer som påverkar tätningen undersöks 

och prövas. 

 

Rapporten innefattar två intervjuer, en teoretisk undersökning samt en praktisk del med 

materialprover. De två intervjuerna gav viktiga infallsvinklar till både den teoretiska under-

sökningen samt materialproverna. Resultatet av de praktiska materialproverna i kombination-

en med den teoretiska undersökningen gjorde att slutsatser kunde dras och rekommendationer 

ges. 
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1.2  Syfte och Frågeställning 

Detta examensarbete skall huvudsakligen gå ut på att undersöka vilka tätningsmetoder som 

kan användas för aluminiumkapslingar och om möjligt ge rekommendationer kring vilka tät-

ningsmaterial som skulle kunna användas på företaget. Syftet är även att ta reda på faktorer 

som kan påverka tätheten utöver packningstyp och materialval. 

 

Det leder fram till följande forskningsfråga:  

 

”Vilka tätningsmetoder och packningsmaterial finns att använda för företag inom fordonsin-

dustrin och vilka ytterligare faktorer kan påverka tätheten?” 

1.3 Avgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas till att enbart fokusera på tätningen av aluminiumkapslingar 

inom fordonsindustrin. Enbart statiska tätningar undersöks, ej dynamiska, och tätningsmetod 

definieras inom ramarna: Tätningsmaterial och inkapsling vilket innefattar flänskonstruktion 

och fästelement. 

 

De praktiska materialprov som gjorts har avgränsats till elastomeriska material, ett fiberarme-

rat material och Formed-In-Place flytande packningsmaterial. 
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2. Metod för teoretisk undersökning 

I avsnittet presenteras examensarbetets tillvägagångssätt. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att undersöka vilka typer av tätningsmetoder som finns till-

gängliga. Litteraturstudien har bidragit till den större delen av arbetet och har fortlöpt under 

hela arbetets gång. Vetenskapliga källor och litteratur har prioriterats i den mån de finns.  

 

Metod för insamling av information är huvudsakligen baserad på Högskolan i Borås databas 

Summon. Databaser som emerald insight och proquest har använts och sökmotorn google har 

använts i viss mån. 

 

Använda sökord och fraser har varierat men exempel är: ”Sealing methods”, ”sealing materi-

als”, ”elastomer sealings”, ”choose sealing materials”, ”gasket materials”, ”flange con-

structions”, ”sealants”, ”liquid gaskets”, ”casting defects”, ”casting porosity”, ”porisity 

defects”, osv. 

 

Litteraturstudien kommer att ligga som grund för besvarande av frågeställningen och har till 

viss del legat som grund för de praktiska prover som utförts. 

2.2 Intervjuteknik 

Intervjuer kan delas in i tre huvudtyper: ostrukturerade-, semistrukturerade- och strukturerade 

intervjuer (Jakobsson 2011). 

 

I en semistrukturerad intervju varierar ordningsföljden på frågorna men utgångspunkten är ett 

frågeschema. Intervjutypen medför att frågorna blir både mer allmänna men ger även möjlig-

het till följdfrågor (Bryman 2008). För strukturerade intervjuer får alla intervjuobjekt fasta 

svarsalternativ och alla intervjuobjekt får även samma frågor. Ostrukturerade intervjuer har 

frågor som är öppet formulerade och utgår från ett eller flera olika teman (Jakobsson 2011). 

 

Intervjutypen som valdes var en semistrukturerad intervju då det gav en möjlighet till följd-

frågor där djupare och mer detaljerade svar önskades. Det gav även möjligheten att variera 

ordningsföljden på frågorna. Före intervjuerna förbereddes frågor rörande testverksamhet av 

produkter och tätningens roll i produktutvecklingskedjan. Intervjuerna genomfördes på IRO 

AB den 24:e respektive 28 februari 2017 med konstruktören Lars Melin och testingenjören 

Tomas Hallqvist. Svaren från intervjuerna lade grunden för teorin och de praktiska prover 

som utförts. Intervjuerna gjordes för att granska uppdragsgivarens nuvarande rutiner och me-

toder. 
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3. Metod för praktiska materialprover 

Under den litterära studien kring vilka tätningstyper och material som finns att använda togs 

ett beslut om att utföra tester på sex olika elastomera material och ett fibermaterial.  Tre av 

dessa material används redan i företagets produkter. Dessutom testades tre olika Formed-In-

Place material. 

 

Kontakt med olika företag togs för att få material att utföra testerna med. De sex elastomera 

och ett fibermaterial donerades från två olika företag. Materialet Poron® 4790-92-

25041/Tape 1354L av Nolato Löwenpack och silikon, flourelastomer, neopren, nitril, ethy-

lene-propylene-diene-monomer (EPDM) och fibermaterialet novus 30 av RIMA. De tre For-

med-In-Place materialen Loctite 5800, Loctite 5188 och Loctite 510 donerades av Henkel. 

Novus 30 är ett fibermaterial bestående av en aramidfibersammansättning. I rapporten be-

nämns Poron® 4790-92-25041/Tape 1354L som enbart poron. 

 

Utfört prov för materialen är huruvida dessa reagerar på exponering för olika kemikalier som 

företagets produkter måste klara enligt kundkrav. Kemikalier valdes i samråd med en testin-

genjör på företaget och är ett urval av kemikalier vilka IRO kräver att produkters material är 

kompatibla med.  

 

Testet för de elastomera- och fibermaterialen bygger på jämförelse av tätningsmaterialets 

brottgräns vid material utsatt för kemikalier och icke utsatt material. Det eftersom tätnings-

materialets brottgräns är en av flera mekaniska egenskaper som kan förändras på grund av av 

kemikalien. Därmed kan test av brottgränsen visa huruvida tätningsmaterialet ändrar meka-

niska egenskaper efter kemikaliexponering vilket inte är önskvärt för en packning. Testet för 

Formed-In-Place materialen bygger på jämförelse av den självhäftande förmågan vid kemika-

lieutsatt material och ej utsatt material. Samtliga tester utfördes i rumstemperatur på ca: 22°C. 

3.1 Dragprov av elastomera och fiber material 

Tio stycken provbitar tillverkades för varje materialsort enligt figur (1). 

 

 
Figur 1: Dimension på provbit för materialprover [mm]. 

Ett antal olika kemikaliebad bereddes och radades upp i ett provskåp där kemikalien var 20 

mm över provburkens botten. Kemikalierna som användes var bromsvätska, hydraulolja, die-

sel och glykolblandning med 50% glykol och 50% vatten. 
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Varje provbit vilken skall utsättas för en kemikalie vägdes och vikten antecknades. Därefter 

lades respektive provbit i var sitt kemikaliebad och lämnades orörd i 24 timmar, se figur (2). 

 

 
Figur 2: Provbitar i kemikaliebad efter 24 timmar.  

Efter 24 timmars exponering plockades varje provbit upp ur respektive kemikaliebad och tor-

kades av. Vikten på den kemikalieexponerade provbiten antecknades därefter. 

 

En jämförelse i vikt gjordes mellan vikten på provbiten innan utsättande för kemikalier och 

efter. Viktökningen beräknades med formel (1) och eventuella förändringar i materialets yttre 

observerades. 

 

 

  
(𝑽𝒊𝒌𝒕 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓) − (𝑽𝒊𝒌𝒕 𝒇ö𝒓𝒆)

(𝑽𝒊𝒌𝒕 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓)
× 𝟏𝟎𝟎 …(1) 

 

För dragprovet av de obehandlade och kemikalieexponerade provbitarna användes en upp-

sättning bestående av en dragkraftsgivare (250 N), en manuellt vev-driven draganordning, en 

linjal och en digital kraftavläsare, se figur (3): 
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Figur 3: Laborationsutrusningen som användes för de elastomera dragproverna.  

 

Provbiten monterades fast med fyra stycken skruvar i var sin sockel, se figur (4). Därefter 

justerades höjden på draganordningen tills provbiten hölls slak. Mätdonet kalibrerades för en 

ny nollpunktreferens, vilket innebär att vikten för sockeln försummades.  

 

 
Figur 4: Inspänd provbit mellan två socklar. 

Därefter spändes provbiten genom höjning av draganordningen tills mätdonet visade en appli-

cerad kraft mellan 0 och 5 N. Linjalen användes för att mäta avståndet från armen på drag-

anordningen och det högsta läget. Högsta läget definieras som den position där armen på dra-

ganordningen möter veven och inte längre kan höjas, se figur (5) för mätpunkterna. 
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Figur 5: Pågående mätning mellan armen på draganordningen (fästet för dragkraftgivaren) och dess 

högsta läge. 

Draganordningens vev roterades för lodrät rörelse till det att provbiten brast. Den maximalt 

avlästa, från den digitala mätaren, uppmätta dragkraften antecknades. Det nya avståndet mel-

lan draganordningens arm och det högsta läget antecknades. 

Den totala töjningen beräknades med hjälp av följande formel (2) och momenten upprepades 

för alla provbitar. 

 

 

 
(𝑨𝒗𝒔𝒕å𝒏𝒅 𝒇ö𝒓𝒆) − (𝑨𝒗𝒔𝒕å𝒏𝒅 𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓)

(𝑨𝒗𝒔𝒕å𝒏𝒅 𝒇ö𝒓𝒆)
× 𝟏𝟎𝟎 …(2) 
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3.2 Dragprov av Formed-In-Place material 

För att utföra testet tillverkades 30 stycken provcylinderhalvor se figur (6). 

 

 
 

Figur 6: Dimensioner för provcylinderhalva [mm].  

Ytan vilken tätningsmaterialen skall appliceras på rengjordes med flänsrengöringsmedel för 

bästa kontaktyta och därefter applicerades ett tunt lager tätningsmaterial på ytan mellan cylin-

derhalvorna.  Därefter trycktes de samman till det att en spalt på mindre än ca: 0.1 mm fanns 

mellan de två halvorna och tätningsmaterialet läts härda under 72 timmar, se figur (7). 

 

 
Figur 7: Färdiga provcylindrar märkta för respektive kemikaliebad. 

 

Ett antal olika kemikaliebad bereddes och radades upp i ett provskåp där kemikalien var 20 

mm över provburkens botten och samma kemikalier som för de elastomera materialen använ-

des. 
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Varje provbit som utsattes för en kemikalie vägdes, märktes och vikten antecknades. Därefter 

lades respektive provbit i var sitt kemikaliebad och lämnades orörda i 24 timmar, se figur (8). 

 

 
Figur 8: Provcylindrar precis nedlagda i kemikaliebad. 

Efter 24 timmars exponering plockades varje provcylinder upp ur respektive kemikaliebad 

och torkades av. Vikten på den kemikalieexponerade provcylindern antecknades. 

 

En viktjämförelse gjordes mellan vikten på provcylindern innan utsättande för kemikalie och 

efter. Viktökningen beräknades med formel (1). Eventuella förändringar i provcylinderhal-

vornas sammanhållning observerades. 

 

För dragprovet av de kemikalieexponerade och oexponerade provcylindrarna användes en 

uppsättning bestående av en dragkraftsgivare (2000 N), en manuellt vev-driven draganordning 

och en digital kraftavläsare, se figur (9). 
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Figur 9: Laborationsutrustningen som användes för dragproven av provcylindrarna. 

Provcylindern skruvades fast i bottenplattan på draganordningen och därefter sänktes drag-

kraftgivaren med hjälp av draganordningen för att kroken och öglan skulle haka i varandra, se 

figur (10).  

 

 
Figur 10: En fastspänd provcylinder innan dragprov. 

Draganordningen höjdes till det att kontakten mellan kroken och öglan var glappfri. Mätdonet 

för dragkraftgivaren kalibrerades för en ny referens-nollpunkt och därefter nollständer mätdo-

net. Draganordningen höjdes lodrätt via rotation av vevmekanismen med konstant hastighet 

tills brott uppstod. Den maximalt uppmätta dragkraften i försöket avlästes från den digitala 

mätaren och antecknades. Dessa moment upprepades för alla provcylindrar. 
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4. Intervjuer kring tätningsmetoder och produktprovning 

Undersökning av företagets nuvarande tätningsmetoder och produktprovning bygger på två 

intervjuer med ansvarig personal på företaget. Frågorna för intervjun med konstruktören 

handlar bland annat om nuvarande tätningsmaterial, hur länge packningsmaterialen använts på 

företaget, viktiga parametrar vid val av packningsmaterial, ytjämnhet och vanliga ytdefekter. 

Intervjun med testingenjören tar upp frågor gällande vanliga defekter i tätningen på produkter 

och vilka miljöer produkterna testas mot. För fullständigt frågeformulär för intervjuerna se 

bilaga (1). 

4.1 Intervju med konstruktör 

Enligt Melin
1
, konstruktör på fordonsavdelningen, har företaget fyra stycken olika tätnings-

material till olika produkter. Det är inte bara material på packningen som skiljer sig åt utan 

även designen på produkterna. De elastomera tätningsmaterial som företaget idag använder 

sig av är bland annat: EPDM-gummi, nitrilgummi, poron och en semi-metallisk packning. 

Några packningar gjuts men framförallt stansas planpackningarna fram ur stora materialark, 

vilket sker hos underleverantör av packningar. 

 

Vid frågan om hur länge de olika packningsmaterialen varit aktuella svarar han att det beror 

på hur länge produkterna varit aktuella. Med andra ord är teknikens ålder (hur länge tätnings-

material och packningstyper använts på företagets produkter) olika vilket påverkar val av tät-

ningsmetod och material. I nuläget finns det inga rutiner kring hur företaget ska hålla sig upp-

daterat kring ny teknik. Ny teknik innebär nyare tätningsmaterial och packningstyper vilka 

lanserats senare än de som används på företaget. 

 

Melin
1
 berättar att de faktorer som påverkar valet av tätningsmetod och material främst är 

funktion och pris. Funktion innefattar egenskaper som robusthet hos materialet, enkelhet att 

montera och förlåtande mot ytdefekter. Ytdefekter innefattar porer i gjutgodset och för grov 

ytjämnhet vilket leder till hålrum samt kanaler mellan godset och packningen, vilket riskerar 

att ge läckage.  

 

Vid frågan om huruvida inkapslingen (packning, flänskonstruktion och fästelement) i en pro-

dukt prioriteras i förhållande till andra konstruktionskrav säger han att fokus främst ligger på 

att undvika porer i gjutgodset eftersom det tidigare varit ett stort problem. Det innebär att öv-

riga steg i produktutvecklingen anpassas efter porositet, till exempel val av packningsmaterial 

etc. Packningsmaterialet måste då i given situation kompensera för porositet och andra ytde-

fekter. Komprimeringen av packningsmaterialet och val av skruvar är exempel på ytterligare 

aspekter att ta hänsyn till.  

 

Aluminiumtypen som används vid inkapslingen säger Melin
1
 kan variera mellan produkterna. 

Faktorer som avgör materialvalet är till exempel korrosionsbeständighet och/eller värmeled-

ningsförmåga. En avgörande faktor till materialval är tillgången på material från underleve-

rantörens sida. Tillgång och efterfrågan gör det svårt att hitta underleverantörer för unika ty-

per av material som vanligtvis inte används på marknaden, det blir en kostnadsfråga. Vid 

materialvalet till inkapslingen tas ingen hänsyn till packningen. 

  

Han säger även att ytorna på inkapslingshuset som möter packningen (flänsen) vanligtvis 

plan-fräses och ytjämnhetskrav finns men har inte särskilt stor vikt. 

                                                 
1 Lars Melin Konstruktör IRO AB, Intervju den 28 februari 2017 
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4.2 Intervju med testingenjör 

Vid frågan om vilka påverkande faktorer produkterna mot fordonsindustrin testas mot säger 

Hallqvist
2
 att det huvudsakligen är vibration i kombination med temperaturändringar, vibrat-

ion och temperaturändringar testas också var för sig. Testerna kring temperatur fokuserar 

främst på snabba temperaturväxlingar, även kallat för chock. Det sker till exempel genom att 

produkten värms till +40°C under en viss tid för att sedan snabbt sänkas i vatten med en tem-

peratur på 0°C. Det fullständiga temperaturintervallet produkten testas inom är +95°C till  

-40°C. Det beror på vad produkten har för arbetsmiljö ex. motorrum, hytt osv. Tester för  

-40°C genomförs nästan alltid då ett stillastående fordon kan innebära kallstart och därmed 

nerkylda komponenter. Det innebär att produkterna testas både mot varm- och kallstarter. 

 

Hallqvist
2
 berättar att den vanligaste defekten på testade produkter är relaterad till gjutningen 

av aluminiumhuset. Dålig strömning i gjutningen ger porer i gjutgodset vilket ger upphov till 

en underkänd ytjämnhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tomas Hallqvist Testingenjör IRO AB, Intervju den 24 februari 2017 
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5. Teoretisk undersökning 

I avsnittet redovisas resultatet av den teoretiska undersökningen kring tätningstyper, tät-

ningsmaterial och egenskaper hos flänsar samt förband. 

5.1 Tätningstyper 

Tätningar kan delas in i två huvudkategorier: statiska och dynamiska packningar. Statiska 

packningar tätar kontaktskiktet mellan två objekt med liten eller ingen rörelse. Ett exempel på 

liten rörelse är termisk expansion. Dynamiska packningar delas in beroende på rörelsen hos 

objektet. De två rörelserna är roterande respektive fram- och återgående rörelse (Gresham 

2007). Indelningen av packningstyp beroende på om objektet har en dynamisk respektive sta-

tisk rörelse beskrivs i ett flödesschema nedan (Slideshare 2015): 

 
Figur 11: Indelning av packningar beroende på dynamisk eller statisk rörelse (Slideshare 2015, ss.7). 

Figur (11) visar att statiska packningar kan delas in i underkategorierna planpackning och 

flytande tätning.  Statiska packningar inkluderar även o-ringar (Trelleborg u.å). 

5.1.1 Planpackning 
 

Tätheten hos en planpackning uppstår genom att packningen pressas mellan två ytor, det för 

att skapa ett tryck mellan flänsarna som övervinner trycket fluiden skapar.  Planpackningar 

delas in beroende på materialet dessa består av. De tre olika typerna av planpackning är: Me-

tallisk, semi-metallisk och icke-metalliska (Van Rensselar 2017). Planpackningen bör tillver-

kas tunn då lägre avslappning, vilket innebär att spänningen avtar, hos materialet erhålls och 

mindre area exponeras för systemets tryck (Flitney 2011). 

 

Icke-metalliska planpackningar vilka även kallas mjuka packningar har ett brett användnings-

område och lämpar sig speciellt för korrosiva kemiska tillämpningar. För icke-metallisk plan-

packning är begränsningen lågt till medelhögt tryck (ESA 1998). 
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En semi-metallisk planpackning består av både metalliska och icke-metalliskt material (ESA 

u.å). Multi-layer-steel packning (MLS) är en typ av semi-metallisk packning som består av 

flera lager stål med ett tunt ytskikt av antingen viton- eller nitrilgummi. Antalet stållager mel-

lan gummit kan variera från två till fem (Carley 2013). 

 

Den metalliska delen av packningen bidrar med styrka och elasticitet för planpackningar. 

Semi-metalliska packningar lämpar sig för tryckapplikationer och för höga respektive låga 

temperaturer (ESA 1998). 

 

Kombinationen av en metall för slitstarkhet och kemisk resistans samt en icke-metalliskt ut-

fyllnadsmaterial som ger en kompressabilitet innebär en tillförlitlig packning till många olika 

förhållanden. Denna packningstyp används vid påfrestande applikationer som till exempel 

högre tryck, temperatur, flänslaster och högre processflöden (Flitney 2011). 

 

Metalliska planpackningar kan bestå av en metallsort eller kombinationer av olika metaller 

(Van Rensselar 2017). En parameter att ta hänsyn vid valet av metalliska planpackningar är 

galvaniska strömningar. Det kan förhindras genom att välja material med liknande ädelhet hos 

planpackningen och flänsen (ESA 1998). 

 

Vid val av en metallisk packning ska flänsen vara hårdare än packningen för att undvika 

flänsdeformation (Lamons 2012). Fördelen med metalliska packningar är att den klarar sig för 

applikationer med högre tryck och temperaturer (Eriks u.å). 

5.1.2 O-ring 
 

Den vanligaste typen av packning i industrin är elastomeriska O-ringar på grund av dess 

mångsidighet, låga kostnad och robusthet (Bafna 2013). O-ringar förekommer även i metall 

(Flitney 2011). En O-ring har en cirkulär utformning med ett cirkulärt tvärsnitt och lämpar sig 

både för statiska och dynamiska applikationer, se figur (12) för bild på o-ringar. Vid monte-

ring av packningen placeras den i ett begränsat utrymme som exempelvis en skåra och pressas 

samman. Då ändras tvärsnittet från cirkulärt till icke-cirkulärt. Innan montering av O-ringen 

är det viktigt att den smörjs (Van Rensselar 2017).  

 

 
Figur 12: Två o-ringar i olika dimensioner. 

 

5.1.3 Flytande packning 
 

Formed-in-place (FIP) och Cured-in-place (CIP) är två typer av flytande packningar. FIP-

packning är en flytande packning som appliceras på ena flänsytan före montering. När flänsy-
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torna monteras ihop sprids packingen ut och fyller igen eventuella ytojämnheter. Därefter 

stelnar packningen och täthet mellan flänsytorna uppnås (Flitney 2011). 

 

CIP-packning innebär att den flytande packningen först appliceras på ena flänsytan och däref-

ter härdar. Nästa steg är att de båda flänsarna monteras ihop.  Härdning av CIP-packning görs 

med hjälp av värme, UV-ljus (Ultraviolett ljus) eller fukt. Vid härdning med hjälp av fukt är 

härdningstiden mellan 7-14 timmar (Flitney 2011). CIP-packning lämpar sig bra för produkter 

som kräver återkommande service (Camillo 2016). 

 

CIP-packning kan även kallas Moulded-in-place packning (MIP). MIP-packning innebär att 

packningen gjuts på plats och därefter pressas mot andra sidan. Denna typ av packning kan 

bestå av polymerer. En MIP-packning är svår att byta ut och kräver att packningstillverkaren 

involveras i ett tidigt stadie i produktutvecklingsprocessen (Flitney 2011). 

5.2 Tätningsmaterial 

I detta avsnitt diskuteras olika tätningsmaterial och dess egenskaper. 

 

Materialet packningen är gjord av kan variera och det beror framförallt på tillämpningsområ-

det. Faktorer som avgör vilket material som bör användas kan vara vilket tryck packningen 

ska utsättas för, vilket medium som skall tätas eller vilken arbetsmiljö produkten befinner sig i 

(Stahl 2008).  

5.2.1 Elastomeriska material 
 

Material av polymer-typen elastomer används bara för applikationer med relativt lågt tryck 

(Flitney 2011). Alla elastomerer, syntetiska eller naturliga, har liknande karaktärsdrag. Det 

innefattar elastisk återhämtning efter utsättande för spänning, flexibilitet, samt relativ oge-

nomtränglighet av fluider. Elastomera material är vanligtvis utarbetade till sammansättningar 

av olika ämnen för att skräddarsy mekaniska egenskaper som är av intresse för en applikation 

(Stahl 2008). I praktiken kan elastomeren i sig enbart ligga på 50 % av materialsammansätt-

ningens totala vikt vilket innebär att övrig andel är utfyllnadsmaterial (Coolbaugh & Patil 

2005). Elastomera material kan tillverkas i olika former eftersom dessa kan gjutas (Flitney 

2011).  

 

En elastomer som utsätts för en omgivning med fluider kan medföra att materialet absorberar 

vätskan och sväller. Det kan innebära att elastomeren reagerar kemiskt med fluiden vilket 

ändrar den polymera strukturen. Lösningar kan då även extraheras (utsöndras) vilket bidrar till 

en minskad volym i materialet. I vissa fall är det inte polymeren i sig som absorberar vätska 

utan utfyllnadsmaterial som tillsatts i sammansättningen vid framställning. Generellt betraktas 

mindre än 5-10% svullnad hos en sammansättning som utmärkt (Stahl 2008). Det är nödvän-

digt att konstruktionen tillåter denna svullnad om det rör sig om en O-ring (Flitney 2011).  

 

En elastomers mekaniska egenskaper ändras efter långvarigt utsättande för höga temperaturer. 

Till exempel blir naturgummi kletigt då beståndsdelen polykloropren långsamt hårdnar. 

Huruvida hårdnande eller mjuknande av materialsammansättningen icke är önskvärd eller 

oproblematisk beror helt på kraven vid applikation. Takten en elastomer ändrar egenskaper är 

logaritmisk med temperaturändringen. Det innebär att små temperaturändringar kan innebära 

stora differenser i försämrade egenskaper. Vid kritiska applikationer bör ingenjören kontakta 

tillverkaren för att se om långvarig exponering av materialer i ett önskvärt medium finns ut-



 

- 17 - 

 

värderat och dokumenterat. Ytterligare tester bör göras där dessa återspeglar applikationspro-

cessen (Stahl 2008). I övrigt har generellt de flesta praktiskt användbara elastomerer en 

glastransitionstemperatur på under -40°C. Glastransitionstemperatur (Tg) är den temperatur 

där elastomeren mjuknar. (Coolbaugh & Patil 2005). 

 

Många mekaniska egenskaper påverkar en elastomers prestanda. Det innefattar parametrar 

som dragbrottgräns, töjning, hårdhet, plasticering och nötningsmotstånd. Dessa parametrar 

utnyttjas då livslängden hos en elastomer i en specifik applikation avgörs. Elastomeren kan 

även i viss grad modifieras av tillverkaren för att ändra dessa egenskaper. Det för att materi-

alet ska passa tillämpningen i bästa möjliga grad (Stahl 2008). 

 

Beroende på hur applikationen av materialet ser ut kan ytterligare parametrar som motstånds-

kraftighet mot vittring och genomtränglighet av fluider vara viktiga. Till exempel om en 

pump skall operera i en utomhusmiljö bör hänsyn tas till vittring av materialet. Vittring är en 

åkomma från ett materials exponering för solljus, syrgas, fukt och temperatur. Den vanligaste 

orsaken till försämring i form av vittring är exponering för ozon. Symptomen för vittring är 

bland annat sprickbildning, flagning, ändrad färg och att materialet kritar sig. Syntetiska 

elastomerer är mer resistiva än naturliga (Stahl 2008).  

 

Permeabilitet, genomtränglighet, är ett mått på hur lätt en fluid kan genomtränga en 

elastomerisk film eller laminering. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till vid tätningsappli-

kationer (Stahl 2008). 

 

Vid val av elastomer som tätningsmaterial vid en specifik applikation finns det flertalet vik-

tiga kriterier som bör finnas i åtanke och två viktiga är arbetsmiljö samt designkrav. Arbets-

miljön innefattar vilka fluider tätningen kan exponeras för och vilket temperaturintervall tät-

ningen opererar inom vilket innefattar termiska cykler och potentiella omslag. Det innefattar 

även det tryckintervall tätningen kan utsättas för, både övertryck, undertryck samt vakuum. 

Det bör även tas hänsyn till om applikationen för tätningen är dynamisk eller statisk. Design-

krav innefattar tätningens geometri, önskad livslängd, monteringsvillkor som till exempel 

förspänning. Materialet packningen är gjord av kan vara olika och det beror framförallt på 

vilket tillämpningsområde den skall användas inom (Stahl 2008). 

 

De har sedan länge funnits en efterfrågan av elastomera materialsammansättningar som har en 

hög resistivitet mot olja. Ett exempel är fordonsindustrin vars produkter och dess komponen-

ter kan komma i kontakt och exponeras för många olika typer av fluider, bland annat många 

olika typer av oljor. Specifikt för tätningar i motorer är det viktigt att tätningsmaterialet klarar 

av att försegla inkapslingen utan att fluiderna den skall spärra riskerar att skada materialet och 

ändra dess egenskaper (Coolbaugh & Patil 2005). 

 

Med fokus på att erhålla hög resistans mot olja hos elastomerer finns det ett underliggande 

intresse i material som även tål höga temperaturer. Precis som figur (13) visar finns det en 

korrelation mellan oljebeständighet och temperaturtålighet (Coolbaugh & Patil 2005). 
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Figur 13: Ett antal polymerer visar bra korrelation mellan oljebeständighet och temperaturtålighet 

(Coolbaugh & Patil 2005, ss.518). 

Oljebeständighet hos en polymer är direkt relaterad till lösligheten hos en polymer i den spe-

cifik olja som den exponerats för. Lösligheten hos en polymer beror på ett antal olika faktorer 

bland annat den kemiska strukturen, kristalliniteten och närvaron av tvärbindningar (kemiska 

eller tillsatta). Med dessa faktorer i åtanke är den kemiska strukturen hos polymeren den som 

spelar störst roll (Patil & Coolbaugh 2005).      

 

Nedan följer två tabeller över temperaturegenskaper hos ett antal elastomera material, fem av 

dem används i de praktiska proverna. Elastomertyp i tabell (1) och tabell (2) markerade med 

(*) är material som används i de praktiska proverna. 

 
Tabell 1: En tabell med temperaturegenskaper hos sju elastomera material (James Walker u.å, ss.8-9). 

 
 

Tabell 2: En tabell med temperaturegenskaper hos sex elastomera material (James Walker u.å, ss.8-9). 

 

5.2.2 Fiberarmerade material 
 

Komprimerade fiberpackningar är en materialsammansättning där fibrer binds med 

elastomeriska material. Det ger flexibilitet för klippning, hantering och passning (Flitney 

2011). 

 

Odefinierade komprimerade fibrer är vanligen en blandning av polyamid, aromatisk polyamid 

(Aramid) och andra fibrer sammanbundna av ett elastomermaterial. Materialet är framtaget ur 

ekonomisk synpunkt och bör användas vid låga temperaturer och tryck med olja, vatten och 

ett fåtal kemikalier. Det finns många olika fibersammansättningar och egenskaperna bör ut-

värderas om applikationen innebär mer extrema förhållanden. Användningstemperatur ca: -

100 till 150°C (Flitney 2011). 
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Aramidfiber är en aromatisk polyamid och är ett exceptionellt starkt material. De rena fibrerna 

är väldigt spröda och känsliga mot vatten. De har gradvis utvecklats för att bli välanvänt vid 

låga till medelhöga temperaturer och tryck. Aramidfibermaterial är huvudsakligen beständigt 

mot vatten, ånga, olja, lösningsmedel och många kemikalier. Användningstemperatur för 

detta material är ca: -200 till 400°C (Flitney 2011). 

 

Kolfiber är framtaget för att förbättra beständigheten mot ånga och kemisk resistans i jämfö-

relse med aramidfiber. Kolfibermaterial är huvudsakligen beständigt mot vatten, ånga, olja, 

lösningsmedel och kemikalier. Användningstemperaturen för kolfiber är ca: -200 till 400°C 

(Flitney 2011). 

5.2.3 Formed-in-place material 
 

Formed-in-place (FIP) packningar kan delas in i två typer beroende på flänskonstruktionen: 

anaerobisk för stela flänsar och special-silikonbaserad för flexibla och lätt fastklämda flänsar. 

Uppdelningen görs också beroende på härdningsmetod. Den här typen av packning lämpar sig 

för en mängd olika applikationer (Flitney 2011). Exempel på applikationer är diskmaskiner, 

elektriska komponenter, jordbruksredskap och motorer (Camillo 2016). 

 

Anaerobisk packning härdar i en syrefri miljö och har många fördelar som t.ex. ingen relaxat-

ion hos tätningen, vilket medför att skruvkraften förblir densamma under hela livslängden. 

Den är även motståndskraftig mot vatten-glykol mixar, smörjmedel och motorolja med mera. 

(Flitney 2011). 

 

Det krävs mindre anpresskraft mellan flänsarna vid användning av FIP-packningar och där-

med kan lättare flänsar och mindre skruvar kan användas (Moore & Kurcz 2000). Vid monte-

ring av FIP-packning sprutas bara en sida av flänsen med packningen och därefter monteras 

den andra flänsen. Härdningen för anaerobisk FIP-packning kan påskyndas med hjälp av 

värme (Flitney 2011). Härdningstiden för FIP-packning varierar från 30 sekunder upp till flera 

timmar. Faktorer som påverkar härdningstiden är packningsmaterialet och mängden material 

(Camillo 2016). Tabell (3) visar egenskaper hos flytande tätningar: 

 
Tabell 3: Egenskaper hos ett par FIP material (Flitney 2011, ss.56). 
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I kolumnen längst till vänster i tabell (3) står det under fliken ”dispensing systems” att två 

möjliga fördelningssätt för Formed-In-Place material är handhållen fördelning (sprutas för 

hand) och automatisk fördelning. De båda flikarna ”hand-held” och ”automatic applicator” är 

underliggande ”dispensing systems”. Under fliken ”Special capability” anges det att FIP-

material som härdar anaerobt kan fördelas genom screenprinting.  

 

Flytande packningar lämpar sig för ytor av materialen plast, metaller och trä (Camillo 2016).  

5.2.4 Material och kostnad 

När tätningsmaterial väljs bör riktlinjen vara värdet av användning. Till exempel måste tät-

ningens livslängd och underhållskostnader inkluderas när tätningsprestanda utreds (Stahl 

2008). Kostnad bör balanseras i förhållande till tätningens prestanda och total kostnad för 

användningen (James Walker u.å). Användningen av en ordentligt fungerande tätning kan 

förhindra oförutsedda kostnader i form av läckage. Livslängden är direkt sammanhängande 

med kvaliten och hållbarheten hos en tätning vilket är av större vikt än inköpspriset av pack-

ningen (Stahl 2008).  

 
Tabell 4: Relativa priser på 15 olika elastomerer. Tabelldata är hämtad från (James Walker u.å, ss.8-9). 

 
 

Materialval är en primär faktor i kostnaden hos en färdig komponent. Råmaterialen för till 

exempel perflourelastomerer kan vara 1000 gånger högre än en enkel naturlig elastomer. I 

tabell (4) listas 15 olika elastomerer och deras relativa kostnad (James Walker u.å). 

 

Prisuppgifter från webbaserade återförsäljare rörande de Formed-In-Place material, som testas 

i de praktiska proverna, visar att Loctite 5188 var det dyraste packningsmaterialet på 498kr 

(Autoexperten u.åb). Det näst dyraste materialet var Loctite 510 på 375kr (Autoexperten u.åa) 

och slutligen det billigaste materialet, Loctite 5800 på 328 kr (Gärdin Persson u.å). Priserna 

avser 50 ml tuber. Det finns fler tillverkare av Formed-In-Place material men eftersom fallfö-

retaget samarbetar med Loctite och de praktiska testerna endast utförs på Loctites Formed-In-

Place material undersöks inte priser för dessa. Priser hos webbaserade återförsäljare används 

endast för en initial bild över prisskillnaderna. 

 

En fördel med gjutning som tillverkningsmetod är att en geometri kan skapas utan materials-

pill jämfört med om samma detaljs bearbetats med skärande bearbetning (Gnosjöregion u.å). 

Vid tillverkning med stansning som metod är utnyttjandegraden summan av de tillverkade 

detaljernas ytor dividerat med bandets (bandet av material vilket stansas) totala yta. Den pro-
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centuella verkningsgraden kan variera men i medeltal ligger stansning på ca: 65 % utnyttjan-

degrad. (Hågeryd, Björklund & Lenner 2002). 

5.3 Fläns & förband 

I avsnittet presenteras teorin rörande inkapslingen som innefattar flänskonstruktion, fästele-

ment och gjutdefekter. 

5.3.1 Egenskaper hos flänsar 
 

En fläns är en utstående kant runt en maskindel eller rör som löper runt objektet, se figur (14):  

 

 
Figur 14: Typisk fläns på ett aluminiumhus. 

I flänsanslutningssystemet som innefattar flänsen, packningen och fästelement spelar flänsens 

design en viktig roll. Fästelementen inkluderar skruv, mutter och bricka. Figur (15) visar en 

bild över ett flänsanslutningssystem. 

 

 
Figur 15: Flänsanslutningssystem: Packning, flänsar och fästelement (Flitney 2011, ss.63). 

Flänsen har en rad olika krav på sig, den ska klara arbetsmiljön som innefattar bland annat 

temperatur, tryck, vikt, vibrationer och böjning. Den ska även klara den inre kraften som finns 

i fästelementen och packningen. Flänskonstruktioner finns i många olika varianter (Emery, 

Ludman & Sandbrook 2011).   

 

Vilken flänstyp som används spelar stor roll vid valet av tätning då flänstypen bestämmer 

vilken tryckkraft som kan användas (Burgess & Crandall 2011). Tryckraften är sammankopp-

lad med tryckbelastningen som packningen utsätts för. Vissa packningstyper lämpar sig bättre 

för olika flänstyper, oavsett om flänsen och packningen är av samma material. Spröda och 

mindre duktila (töjbara) material som exempelvis plaster och gjutjärn tenderar att vara mindre 

robusta. Det medför att flänsen är inkapabel att klara böjspänningen den utsätts för på grund 
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av den höga skruvkraften. Mjukare packningar som är enklare att komprimera lämpar sig 

bättre för flänsar av dessa material (Drago & Tones 2009). Arbetsmiljöer med lågt tryck re-

spektive vakuum kräver att yttrycket och inte bara tryckkraften tas i beaktning. Annars kan 

det resultera i en för tunn och dåligt åtdragen fläns (Burgess & Crandall 2011). 

5.3.2 Ytjämnhet 
 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid valet av packningsmaterial är flänsens ytjämnhet och 

därmed friktionen som bildas mellan packningsmaterialet och flänsytan. Ytjämnheten kan 

påverka viktiga egenskaper som exempelvis kryprelaxation (successivt spänningsavtagande), 

skruvkrafter. Flänsens ytjämnhet kan även påverka packningen livslängd och pålitlighet (ESA 

u.å). 

 

De olika typerna av planpackningar har olika krav på ytjämnhet hos flänsen. Metalliska pack-

ningar kräver en mycket jämn yta och är inte förlåtande mot monterings-, ytjämnhets- och 

bultdefekter. För metalliska planpackningar rekommenderas en ytjämnhet på 1,6 mikrometer 

Ra eller mindre (ESA u.å). Metalliska packningar klarar högre laster, men kräver en högre 

spänning än packningar av elastomerer för att uppnå täthet (Burgess & Crandall 2011). 

 

Precis som för många andra typer av packningar spelar ytjämnheten för en MLS-packning en 

viktig roll. Högre ytojämnheter löses med hjälp av tjockare ytskikt runt metall-lagren (Carley 

2013). 

 

FIP-packning är en flytande packning som inte behöver ta hänsyn till ytjämnheten hos fläns-

en. När packningen härdar fyller den ut alla ytojämnheter på flänsen och tätar mellan ytorna 

(Camillo 2016). 

 

För icke-metalliska packningar rekommenderas en mer ojämn yta hos flänsen för att skapa 

den nödvändiga friktionen som krävs mellan packningen och ytan. En ojämn yta kräver dock 

högre kraft för att få packningen att fylla ut ojämnheterna hos ytan, och kräver dessutom höga 

skruvkrafter för att täta (Sears & King 2004). 

 

Mjuka packningsmaterial är mer förlåtande mot obalans och icke-parallellism hos ytan. Yt-

jämnheten som rekommenderas för icke-metalliska packningar är 3.2-12.5 mikrometer Ra. 

Semi-metalliska packningar kräver likt metalliska packningar en jämnare yta än icke-

metalliska. Kombinationen av mjukt packningsmaterial och jämn yta gör packningen mer 

mottaglig för krypning (ESA u.å). 

 

Ytskador på flänsytan medför att bra tätning mellan ytorna blir svåruppnådd. Skador som 

överskrider 30 procent av förseglingsytans bredd används som riktmärke. Exempel på skador 

är fördjupningar och märken. Vid skador som överskrider riktmärket bör flänsytan omarbetas 

(Sears & King 2004). 

5.3.3 Ytojämnheter vid defekter i gjutgods 
 

Porositet är ett fenomen vilket inträffar i material som ändrar fas från flytande till solid i till-

verkningsprocessen. Porositet kan hittas i många gjutna material men i synnerlighet alumi-

nium och magnesium göt. Det finns i huvudsak tre typer av porositet som uppstår: flödespo-

rositet, gasporositet och krympningsporositet (Ultraseal u.å). Figur (16) visar hur porositet i 

gjutgods kan se ut på en bearbetad komponent. 
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Figur 16: En kasserad komponent där flänsytan är täckt med porer från gjutningen.  

Krympporer är den vanligaste förekommande porositeten och även den mest svårkontrolle-

rade (Ultraseal u.å). Den uppkommer i områden där metallen ändrar volym vid fasändring. 

Dessa krymppor-defekter är influerade av tidsvarierande värme i gjutningen (Guanasegaram 

& Farnsworth 2009). När stelning börjar vid götets yttre ytor minskar trycket i det fortfarande 

flytande materialet förorsakat av kristallbildning. När inloppet helt eller delvis stängts av stel-

nat göt minskar trycket i det flytande materialet snabbt och porer kan bildas. (Neto, Reis, Tol 

& Xu 2011). Gjutformens tjocklek och gjuttemperatur identifieras som två kritiska parametrar 

vilka influerar porernas storlek och belägenhet (Guanasegaram & Farnsworth 2009). 

 

Gasporositet är vanligtvis porer instängda i gjutgodset och beror på instängda gaser i götet. 

Dessa gaser är i huvudsak luft, ånga och brända smörjmedel. Flödesporositet resulterar i porer 

både i götets yta och inuti godset. Orsaken till detta är dåligt tryck och flödesmöjlighet i gjut-

processen (Ultraseal u.å). 

 

Kemisk impregnering är en metod för att eliminera porositeten i gjutgods. Impregneringspro-

cessen är väl känd och ofta omedelbart i åtanke vid problem med porositet. Processen för 

mindre gjutgods är sådan att godset utsätts för vakuum som drar ut luften ur porerna för att 

sedan exponeras för ett flytande impregneringsmaterial som tränger in i porerna och härdas 

sedan. Impregneringen är permanent då impregneringsmaterialet är värmehärdat och därmed 

aldrig återgår till flytande form (Ballou 2003). 

5.3.4 Montering av packning, fläns och fästelement 
 

Då packningen är den svagaste länken i flänsanslutningssystemet riskerar för hårt åtdragna 

fästelement att krossa packningen.  Flänsen måste även tas i beaktning vid åtdragandet av 

fästelement, annars riskerar flänsen att utsättas för böjspänningar som överskrider materialets 

gränser. Det kan resultera i både en trasig fläns och fästelement (Abid 2006).  Fästelementen 

måste ha tillräcklig styrka och elasticitet för att klara de mekaniska och termiska påfrestningar 

de utsätts för (Sandbrook, Emery & Ludman 2011). 

 

Fästelementen är det som håller ihop packningen mellan flänsarna och får den att stanna på 

plats. Ett enhetligt tryck över packningen är nödvändigt för att uppnå långsiktig täthet mellan 

flänsarna (Sandbrook, Emery & Ludman 2011). När fästelementen dras åt är det viktigt att det 

görs i rätt ordning för att packningen skall stanna på sin plats.  Rekommendationen är att åt-
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dragningen görs i ett stjärnmönster följt av ett roterande mönster tills dess att inga muttrar är 

lösa (Sandbrook, Emery & Ludman 2011). Åtdragningen av fästelementen görs i tre steg med 

hjälp av en momentnyckel. Det första steget är att dra åt fästelementen med en tredjedel av det 

önskade momentet. I nästa steg dras två tredjedelar av momentet åt och slutligen dras fästele-

menten åt tills det önskade momentet är uppnått (Drago & Tones 2009). Ett riktmärke vid 

åtdragning av fästelement är 60% av fästelementens sträckgräns (Burgess & Crandall 2011). 

Figur (17) visar åtdragningsmönster för olika flänsgeometrier. 

 

 
Figur 17: Åtdragningsmönster för olika flänsgeometrier (Drago & Tones 2009, ss.63). 

Det inre trycket och temperatur påverkar fästelementens egenskaper. Då temperaturen hos 

fluiden som inkapslas ökar, orsakar det en variation i skruvkraften. Orsaken är att packningen, 

flänsen och fästelementen, reagerar olika på termisk expansion (Abid 2006). När skruvar väljs 

skall de ha samma elasticitetsmodul. De ska vara fria från rost samt ha tillräckligt hög sträck-

gräns för att inte överskrida den elastiska gränsen efter åtdragning (ESA 1998).  

 

Vid montering av packningen är det viktigt att flänsytan är fri från smuts och andra hinder och 

mötande flänsytor skall vara styrda mot varandra.  Packningar som har hål för fästelement kan 

medföra svårigheter vid montering. Vid utskärning av packning med hål stansas först hålen, 

därefter ytterdiametern och slutligen innerdiametern. Under monteringen får packningen inte 

hamras fast på flänsens, det kan medföra skador på både fläns och packning. Det är viktigt att 

brickan och muttern är av samma material och muttern ska ha 20 procent högre dragbrott-

gräns än brickan (Flitney 2011). 
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6. Övriga egenskaper för testade FIP material 

Här presenteras övrig information kring de Formed-In-Place material som ingår i de praktiska 

testerna. Den presenterade informationen och diagrammen används för att bedöma lämplig-

heten hos materialen. Denna information används som ett komplement till de praktiska pro-

verna. 

 

Loctite 5188 är en FIP-packning av akrylen dimethacrylate-ester designad för användning på 

stela metallflänsar. Exempel på användningsområden är växellådor, motorhus och främst där 

kontakt mellan olja och tätningsmaterial kan ske i mindre grad. Typiska materialegenskaper är 

en brottgräns på 4.24 MPa och en förlängning på 186% vid brott. Lägsta testade temperatur är 

-75°C (Loctite 2016a). 

 

 
Figur 18: Förhållandet mellan härdningstid och andel av full styrka hos materialet (Loctite 2016a, ss.1). 

Diagrammet i figur (18) beskriver förhållandet mellan skjuvningshållfasthet och härdningstid 

hos Loctite 5188. Y-axeln visar procentuell andel styrka hos materialet jämfört med den fulla 

styrkan hos materialet applicerad på blästrad stål yta och X-axeln visar härdningstiden i tim-

mar. Den röda kurvan visar andel styrka när material är applicerat på aluminium och den blå 

kurvan andel styrka då material är applicerat på blästrad stål yta. 

 

 
Figur 19: Värmeåldring vid olika temperaturer. Testad vid 22°C (Loctite 2016a, ss.3). 

Diagrammet i figur (19) beskriver hur styrkan förändras vid åldring av materialet Loctite 

5188. Y-axeln beskriver procentuell andel av initial styrka hos materialet och X-axeln hur 

lång tid åldringen pågått. De tre olika kurvorna beskriver andel styrka vid olika åldringstem-

peraturer. 
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Loctite 5188 rekommenderas inte att användas i syrerika eller system med rent syre. Fungerar 

ej i kontakt med klorin eller andra starkt oxiderande material och rekommenderas ej för an-

vändning på plastmaterial då dessa kan spricka (Loctite 2016a). 

 

Loctite 510 är en FIP-packning bestående av akrylen dimethacrylate-ester (Loctite 2016b). 

 

 
Figur 20: Förhållandet mellan härdningstid och andel av full styrka hos materialet (Loctite 2016b, ss.1).  

Diagrammet i figur (20) beskriver förhållandet mellan skjuvningshållfasthet och härdningstid 

hos Loctite 510. Y-axeln visar procentuell andel styrka hos materialet jämfört med den fulla 

styrkan hos materialet applicerad på blästrad stål yta och X-axeln visar härdningstiden i tim-

mar. Den röda kurvan visar andel styrka när material är applicerat på aluminium och den 

svarta kurvan andel styrka då material är applicerat på blästrad stål yta. 

 

 
Figur 21: Värmeåldring vid olika temperaturer. Testad vid 22°C (Loctite 2016b, ss.2). 

Diagrammet i figur (21) beskriver hur styrkan förändras vid åldring av materialet Loctite 510. 

Y-axeln beskriver procentuell andel av initial styrka hos materialet och X-axeln hur lång tid 

åldringen pågått. De tre olika kurvorna beskriver andel styrka vid olika åldringstemperaturer. 

 

Loctite 510 rekommenderas inte att användas i syrerika eller system med rent syre. Fungerar 

ej i kontakt med klorin eller andra starkt oxiderande material och rekommenderas ej för an-

vändning på plastmaterial då dessa kan spricka (Loctite 2016b). 

 

Loctite 5800 är en FIP-packning bestående av akrylen dimethacrylate-ester. Vanligen används 

denna vid tätning av stela metallflänsar. Exempel på användningsområden är på växellåds- 

och motorinkapslingar. Typiska egenskaper för härdat material är 2.1% förlängning innan 
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brott och en brottgräns på 18 MPa. Produkten är fri från ämnen som kan skada hälsan (Loctite 

2012). 

 

 
Figur 22: Förhållandet mellan härdningstid och andel av full styrka hos materialet (Loctite 2012, ss.1). 

Diagrammet i figur (22) beskriver förhållandet mellan skjuvningshållfasthet och härdningstid 

hos Loctite 5800. Y-axeln visar procentuell andel styrka hos materialet jämfört med den fulla 

styrkan hos materialet applicerad på blästrad stål yta och X-axeln visar härdningstiden i tim-

mar. Den blå kurvan visar andel styrka när material är applicerat på aluminium och den svarta 

kurvan andel styrka då material är applicerat på blästrad stål yta. 

 

 

 
Figur 23: Värmeåldring vid olika temperaturer. Testad vid 22°C (Loctite 2012, ss.3). 

Diagrammet i figur (23) beskriver hur styrkan förändras vid åldring av materialet Loctite 

5800. Y-axeln beskriver procentuell andel av initial styrka hos materialet och X-axeln hur 

lång tid åldringen pågått. De tre olika kurvorna beskriver andel styrka vid olika åldringstem-

peraturer. 

 

Loctite 5800 rekommenderas inte att användas i syrerika eller system med rent syre. Fungerar 

ej i kontakt med klorin eller andra starkt oxiderande material och rekommenderas ej för an-

vändning på plastmaterial då dessa kan spricka (Loctite 2012). 

 

 

 



 

- 28 - 

 

7. Praktiska materialprover 

Här redovisas resultaten från utförda materialprover.  

7.1 Viktresultat – Elastomera och fiber material 

I tabell 5 visas den beräknade viktändändringen efter 24 timmar i kemikaliebad. Observera att 

novus 30 är ett fibermaterial och övriga är elastomera material. 

 
Tabell 5: Procentuell viktändring i Diesel och Glykol. 

 
 

I tabell (5) redovisas resultatet av viktökningen i diesel och glykolblandning. Resultatet för 

exponeringen av diesel visar tydligt att silikon, EPDM, neopren och poron sväller kraftigt. 

Silikon, poron och EPDM har en viktökning på ca 35% och neopren en aningen lägre på 20%. 

Övriga material visar inte någon större tendens till att ha svullnat och ökat i vikt, dock har 

novus 30 en svullnad på ca: 6-7%. Exponeringen i glykolblandningen gav inga radikala vik-

tökningar. De två material som visade någorlunda viktökning var novus 30 och poron, dessa 

runt 10 %. 

 

Utifrån tabell (5) och (6) konstateras att vikten tenderar att variera några få procent vilket be-

traktas som mätfel och naturlig variation. 
Tabell 6: Procentuell viktändring i Hydraulolja och Bromsvätska. 

 
 

Resultatet av viktökningen i hydraulolja och bromsvätska, tabell (6), visar att EPDM, poron 

och novus 30 står för den största svullnaden. EPDM tenderar att svälla ca: 10% och resterande 
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håller sig lägre. I bromsvätskan stod poron för den största svullnaden, upp mot 67 %. De 

material som ej visade någon större viktökning var silikon, EPDM, och Neopren. Övriga 

svällde runt 10-15%. 

7.2 Dragprovsresultat – Elastomera och fiber material 

Här presenteras dragprovsresultatet för de elastomera materialen. Observera att novus 30 är 

ett fibermaterial och övriga är elastomera material. 

 

Den mest radikala förändringen i flourelastomeren uppkom efter exponeringen för broms-

vätska, se tabell (7). Medelvärdena för brottgränsen före och efter ger då en procentuell 

minskning på ca: 80 %. Den totala förlängningen minskade då även med ca: 8-10%. I övrigt 

observerades inga större förändringar i tabell (7) och tabell (8). 

 
Tabell 7: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på flourelastomer i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 8: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på flourelastomer i diesel och hydraulolja. 

 
 

 

De dieselexponerade silikonprovbitarna, tabell (10), visade sådana radikala förändringar att 

det inte gick att utföra dragprover på dessa. Vid infästning av provbitarna gick dessa sönder 

på grund av sina försvagade egenskaper. I övrigt observerades inga större förändringar i 

brottgräns och längdökning i tabell (9) och tabell (10). 

 
Tabell 9: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på silikon i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 10: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på silikon i diesel och hydraulolja. 
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Eftersom poronmaterialet består av både en elastomer och tape är det viktigt att dessa två 

komponenter i tätningsmaterialet håller samman. Vid exponering för diesel lossnade tapen 

från det elastomera materialet och segnade. Därför betraktades materialet som förstört och 

därmed utfördes inga dragprover. Vid exponering för bromsvätska ändrades egenskaperna 

såpass kraftigt att materialet gick sönder innan provbiten kunde fastspännas. Övriga kemika-

liebad påverkade inte längdökning och brottgräns något nämnvärt, se tabell (11) och tabell 

(12). 

 
Tabell 11: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på poron i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 12: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på poron i diesel och hydraulolja. 

 
 

Efter exponering för bromsvätska och glykolblandning, tabell (13), sjönk brottgränsen i prin-

cip med hälften, vilket är kraftigt försämrade mekaniska egenskaper. Vid exponering för hyd-

raulolja minskade brottgränsen med ca: 20% och vid exponering för diesel minskade denna 

med ca:  26% . Det betraktas även det som försämrade mekaniska egenskaper, dock inte som 

lika stora. Längdökningen påverkades inte i särskilt stor grad av kemikalierna. 

 
Tabell 13: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på novus 30 i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 14: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på novus 30 i diesel och hydraulolja. 

 
 

Egenskaperna för nitrilen höll sig oförändrade efter kemikalieexponering, se tabell (15) och 

tabell (16). 
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Tabell 15: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på nitril i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 16: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på nitril i diesel och hydraulolja. 

 
 

Vid exponering för diesel, tabell (18), sjönk brottgränsen hos neoprenen med ca: 40%. Den 

totala längdökningen ökade med 25-30%. Detta betraktas som försämrade egenskaper. I öv-

rigt konstaterades inga större förändringar i mekaniska egenskaper, se tabell (17) och tabell 

(18). 

 
Tabell 17: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på neopren i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 
Tabell 18: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på neopren i diesel och hydraulolja. 

 
 

Vid exponering för diesel, tabell (20), uppvisade EPDM kraftigt försämrade egenskaper och 

brottgränsen sjönk med ca: 62% jämfört med obehandlat material. Vid det andra materialpro-

vet brast provbiten innan infästning. Det betraktas som kraftigt försämrade mekaniska egen-

skaper. Vid exponering för glykolblandning, tabell (19), sjönk brottgränsen med ca: 25% och 

längdökningen sjönk även med ca: 15 %. Det betraktas som försämrade mekaniska egenskap-

er. I övrigt påverkades inte materialet något nämnvärt. 

 
Tabell 19: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på EPDM i obehandlat tillstånd, 

glykolblandning och bromsvätska. 

 



 

- 32 - 

 

Tabell 20: Procentuell töjning och brottgräns vid dragprov på EPDM i diesel och hydraulolja. 

 
 

7.3 Viktresultat – Formed-In-Place material 

Nedan presenteras resultatet från viktjämförelsen. 

 

Det kan konstateras att det inte skett någon större viktökning hos någon av provcylindrarna än 

den som kan utgöras av mätfel, se tabell (21). Tätningsmaterialet har därmed inte absorberat 

någon nämnvärd mängd vätska. 

 
Tabell 21: Vikt före och efter exponering för kemikalier samt den procentuella viktökningen. 

 

7.4 Dragprovresultat – Formed-In-Place material 

Nedan presenteras resultatet från dragprovet för Formed-In-Place materialen. 

 

Brottgränsen för de olika materialen varierar kraftigt men det är svårt att urskilja ett mönster i 

hur kemikalierna skulle påverka tätningsmaterialet, se tabell (22). Det verkar inte finnas nå-

gon logik i hur dessa varierar då dragproverna av obehandlat material i vissa fall får en lägre 

brottgräns än vid kemikalieexponerat material. Det är därmed svårt att avgöra huruvida tät-

ningsmaterialen påverkas eller inte av kemikalieexponeringen. Symbolen * i tabell (22) visar 

att kvalitén på testet inte kunde säkras. För testet på Loctite 5188 i obehandlat tillstånd visade 

brottytan tecken på att enbart hälften av tätningsmaterialet härdat. Det innebär att resultatet 

inte är trovärdigt och detsamma gäller Loctite 5800 i bromsvätska vilken draganordningen 

inte klarade av att bryta. Lyftkroken vilken sitter infäst i dragkraftgivaren böjdes vid försöket. 

På grund av tidbrist och brist på material att tillverka provcylindrar av kunde inte testerna 

göras mer än en gång. 

 
Tabell 22: Brottgräns för de olika testcylindrarna. 
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Figur 24: Brottytan efter dragprov på provcylindrar med Loctite 5800. 

 
Figur 25: Brottytan efter dragprov på provcylindrar med Loctite 510. 

 
Figur 26: Brottytan efter dragprov på provcylindrar med Loctite 5188. 

Brottytorna i figur (24), figur (25) och figur (26) visar inga större tecken på att någon av ke-

mikalierna har påverkat tätningsmaterialet. Figurerna (24), (25) och (26) visar att tätnings-

materialet inte härdat närmast kanten. Det beror förmodligen på att syre letat sig in vid kanten 

och därmed har inte materialet härdat anaerobt. 

7.5 Utvärdering av praktiska prover  

Stahl (2008) menar att två parametrar som representerar de mekaniska egenskaperna hos en 

elastomer är dragbrottgräns och töjning. Det är två av flera parametrar som används för att 

avgöra livslängden hos en elastomer.  

Vidare menar (Stahl 2008) att en svälld elastomer ändrar sin polymera struktur och med hög 

svullnadsgrad kan de mekaniska egenskaperna ändras.  

I många fall uppvisade de material som svällt kraftigt reducerade brottgränser. För vissa 

material såpass drastiskt att de inte gick att testa. De material som, till följd av att ha svällt, 

uppvisade reducerade mekaniska egenskaper var: EPDM, silikon, poron och neopren i diesel. 

I bromvätska var det novus 30, poron och flourelastomer som uppvisade sämre mekaniska 

egenskaper efter att ha svällt. För glykol ändrade novus 30 mekaniska egenskaper efter att ha 

svällt. 
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Enligt Stahl (2008) betraktas mindre än 5-10% svullnad hos ett material i en lösning som ut-

märkt. Därför betraktas lägre än 10 % viktökning som normalt. De material som överskred 

denna gräns för diesel var poron, silikon, EPDM och neopren. För glykol passerades 10%-

gränsen av Novus 30 och poron. Poron, novus 30, flourelastomer och nitril överskred gränsen 

efter exponering i bromvätska, dock påverkades inte nitrilens egenskaper i dragprovet. 

Sammanfattningsvis är silikon, epdm, poron och novus 30 de olämpligaste materialen att an-

vända vid exponering för de fyra kemikalierna som användes i försöken. Nitril är lämpligt 

eftersom den aldrig svällde högt över 10 % gränsen och inte ändrade mekaniska egenskaper. 

Flourelastomeren är tveksamt lämplig eftersom den endast påverkades av bromsvätskan, dock 

var den fortfarande brukbar. Neoprenen påverkades endast negativt av diesel och försämring-

en var inte allt för stor. Vidare kan det konstateras utifrån tabell (4) att nitril och neopren har 

en lägre relativ kostnadsfaktor än flourelastomer. Det gör dessa material till rimligare kandi-

dater för tätningsmaterial än flourelastomeren om kostnad värderas högt. 

Formed-In-Place materialens livslängd har bedömts enligt samma kriterier då dessa av oss 

anses vara tillämpbara för övriga materialtyper och inte bara elastomeriska. 

Utifrån de praktiska proverna för Formed-In-Place materialen kan inga slutsatser dras 

huruvida kemikalierna påverkar brottgränsen eller inte. Figur (24), figur (25) och figur (26) 

visar att tätningsmaterialet längst ut mot kanten på provcylindrarna inte härdat. Detta beror 

förmodligen på att materialet inte härdat då syre letat sig in i skarven (materialet härdar i syre-

fri miljö) och inte för att kemikalierna löst upp det. Det är dock inte verifierat vilket innebär 

att det kan vara en kombination av båda. 

Utifrån materialens datablad kan det konstateras att Loctite 5188 har en generell brottgräns på 

4.24 MPa (här mätt i spänning) och en generell töjning på 186% innan brott. Loctite 5800 har 

en generell dragbrottgräns på 18 MPa och en generell töjning på 2.1%. För Loctite 510 är 

dessa värden okända. Det innebär att Loctite 5800 är stelare och mindre flexibel än Loctite 

5188 men har en högre styrka. För de temperaturer som IRO testar visar figur (19), figur (21) 

och figur (23) några större förändringar de tre materialens styrka efter åldring. 

Loctite 5800 når bara 50 % av sin fulla styrkas potential när den appliceras på aluminium-

material till skillnad från 5188 som uppfyller den helt vilket visas i figur (18) och figur (19). 

510 når aldrig heller sin fulla potentiella styrka i aluminium vilket visas i figur (20). 

Slutsatsen för Formed-In-Place är att Loctite 5188 är det enda materialet som kan utnyttja sin 

fulla kapacitet i styrka på aluminiumflänsar och är även mest flexibel. Det gör den lämpligast 

att använda även ifall bedömningen är svår att göra. Utifrån prisuppgifter från återförsäljare 

visade det sig att Loctite 5188 var det dyraste alternativet, dock borde prestanda prioriteras 

över kostnad. 
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8. Diskussion 

Här diskuteras resultatet av undersökningen och arbetets gång. 

8.1 Litteraturstudie 

Då arbetet bygger på en delvis teoretisk litteraturstudie är det viktigt att all information som 

inhämtas är trovärdig. Majoritet av information som är inhämtad bygger på vetenskaplig in-

formation och i viss mån har icke-vetenskapliga källor använts. I många fall var de vetenskap-

liga artiklarna alldeles för specifika vilket bidrog till vissa svårigheter i att hitta vetenskaplig 

information om allt i litteraturstudien. Det har lett till att den teoretiska undersökningen byg-

ger till viss del på oenhetlig data vilket gör det svårt att jämföra materialen. Dock kan fördelar 

hos vissa material lyftas fram och slutsatser dras därefter. 

Metalliska packningsmaterial valdes bort ganska tidigt i arbetsprocessen då aluminium är en 

mjuk metall. Då fokus ligger på tätningen av aluminiumhus är det sannolikt att få kompatibla 

packningsmaterial kan hittas. Det för att en förutsättning för tätning är att flänsen övervinner 

kraften som packningsmaterialet avger vilket innebär att tryckkraften mellan packning och 

fläns gör att packningen komprimeras och flänsen inte deformeras. 

Då fibermaterial även ingår i kategorin ickemetalliska packningsmaterial bör även dessa en-

ligt teorin kring ytjämnhet klara en fin ytjämnhet, dock kan inte detta bekräftas. De tre fiber-

material vilka finns med i den teoretiska undersökningen har ett mycket bredare arbetstempe-

raturintervall än den företaget testar sina produkter. Därmed anses dessa som överflödiga. Det 

fibermaterial som prövades praktiskt (novus 30) fastslogs dessutom som olämpligt utifrån 

testresultaten. 

O-ringar har inte undersökts i större utsträckning då företaget idag använder sig av dessa i 

flera tillämpningar. O-ringar är vanligen gjutna i elastomeriska material vilket gör att de inne-

fattas i den övriga undersökningen kring elastomeriska tätningsmaterial. 

Några egenskaper som gör Formed-In-Place material intressant att använda är att dessa kan 

screentryckas, vilket innebär att materialet skrapas mot en mall för att appliceras över ett spe-

cifikt område. Det skulle kunna underlätta vid serieproduktion då metoden säkerställer att 

tätningsmaterial fort kan appliceras på samma sätt för alla produkter. Till skillnad från Cured-

In-Place packning behöver inte anaerob Formed-In-Place packning en aktivator, till exempel 

fukt, UV-strålning etc., för härdning då anaerob packning härdar i syrefri miljö. Härdningen 

kan även påskyndas med hjälp av värme. Det underlättar eftersom ett moment mindre behövs. 

En ytterligare fördel med ett flytande packningsmaterial är att dessa kan fylla igen porositet 

och andra ytdefekter till en viss del och då inte behöver ta hänsyn till ytjämnheten i lika stor 

utsträckning som för andra packningstyper. Teorin gällande ytjämnheten har dock inte bekräf-

tats genom praktiska prover. Det skiljer sig jämfört med planpackningar där ytjämnhetskrav 

för icke-, semi- och metalliska planpackningar finns i varierande grad.  

Elastomera packningsmaterial är ett mjukt material vilket är att föredra då det är mer förlå-

tande mot ytdefekter. Elastomera packningsmaterial kräver en lägre ytfinhet än metalliska och 

semi-metalliska material. Mjuka packningsmaterial är mer förlåtande mot icke-parallellism 

hos flänsytan. Det innebär att kraven och toleransgränser inte behöver vara lika hårda sin vid 

användning av hårdare packningsmaterial. De temperaturer fallföretaget testar sina produkter 

för är tillräckligt låga för att elastomera packningsmaterial skall kunna användas, med andra 

ord är fibermaterialens höga temperaturbeständighet inte nödvändig. Flexibiliteten hos 
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elastomera packningsmaterial är också en attraktiv egenskap då fallföretaget testar tempera-

turchock. Det innebär att spänningar och värmeutvidgning kommer att förekomma och därför 

är flexibiliteten hos materialet en önskvärd egenskap. Elastomera material är även gjutbara 

och detta är till fördel då komplicerade geometrier kan tillverkas vilket är svårare med semi-

metalliska packningar. Elastomera packningar kan även monteras i flänsanslutningssystem 

där flänsmaterialet är sprött och mindre duktilt utan att riskera att skada flänsen. 

Ur synpunkt för hållbar utveckling är elastomera materials egenskap att kunna gjutas en fördel 

då stansning har en låg verkningsgrad vilket ger upphov till mycket spillmaterial. Precis som 

vid gjutning ger inte Formed-In-Place material mycket materialspill då flytande packnings-

material endast appliceras i den mängd vilken behövs. Onödigt materialspill kan ur ett lång-

siktigt perspektiv leda till högre kostnader och större andel miljöpåverkan.  

Flänskonstruktioner finns i många olika varianter och valet av flänstyp påverkar vilken pack-

ningstyp och material som kan användas. Flänsen har som krav att klara kraften som pack-

ningen generar men även skruvkraften som den utsätts för efter montering. Med anledning av 

det valdes elastomera-, fiber och flytande packningsmaterial att testa då de skulle påverka 

flänsen minst. 

Generellt bör inte kostnad för material ha högsta prioritet då bristande funktion kan leda till 

större kostnader i längden. 

Intervjuerna gav även värdefull information gällande faktorer som påverkar både valet av 

packningsmaterial men även faktorer som påverkar tätheten. Exempelvis porer, skruvar och 

ytjämnheten togs upp som viktiga aspekter. Det bidrog till en utökad informationssökning, då 

det visade sig att inte bara packningsmaterialet påverkar tätheten. 

Den enda materialegenskapen som testades var dragbrottgränsen. I den teoretiska undersök-

ningen togs viktiga egenskaper som exempelvis permabilitet, flexibilitet, temperaturbestän-

dighet, vittring, kemikaliebeständighet och livslängd upp. Dessa mekaniska egenskaper bör 

vara viktiga för alla typer av packningsmaterial och inte bara för elastomeriska material, då 

dessa är generella mekaniska egenskaper. 

Förutom materialegenskapen dragbrottgräns testades inget annat som togs upp i litteraturge-

nomgången. Det gör det svårt att bevisa huruvida teorier om olika flänskonstruktioner, 

ytjämnheter, fästelement verkligen stämmer. Oavsett det kan informationen ge en bild kring 

huruvida egenskaperna påverkar tätheten och kan ge inspiration till framtida problemlösning. 

Den största mängd information kring faktorer vid materialval har funnits relaterad till 

elastomera material. Många av faktorerna kan ändå användas vid val av andra materialtyper 

då de flesta faktorerna har med mekaniska egenskaper att göra. 

Det största problemet under arbetets gång har varit att dra slutsatser genom att jämföra in-

formation kring olika tätningstyper och material. Nästan uteslutande all information som fun-

nits har varit olika och därmed är det näst intill omöjligt att göra en direkt jämförelse. Olik-

heter i information innebär att för vissa material har viss typ av information hittats och för 

andra en annorlunda sådan. Detta innebär att det har varit svårt att jämföra olika material och 

packnigstyper då dessa inte kan jämföras rakt av. Exempel på skillnader är olika enheter och 

olika mängd information. Det har hämmat arbetets resultat då det har varit svårt att dra slut-

satser. 
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8.2 Praktiska prover 

De två intervjuerna som genomfördes på företaget med en testingenjör och konstruktör gav 

värdefull information kring valet av material för praktiska prover. Resultatet av de genom-

förda intervjuerna visade att företaget inte har någon rutin kring valet av packningsmaterial. 

De har även haft nuvarande material i bruk väldigt länge. Med anledningen av detta genom-

fördes tester på tre av företagets nuvarande packningsmaterial men även ett brett urval av 

andra packningsmaterial. 

Utifrån den teoretiska undersökningen visade det sig att packningsmaterial som exponeras för 

diverse kemikalier kan ändra materialegenskaper efter svullnad. Där av gjordes valet att både 

väga samt testa materialets mekaniska egenskaper efter exponering för berörda kemikalier. 

Dragprov för dragbrottgräns valdes som metod för testning av de mekaniska egenskaperna 

utifrån den teoretiska undersökningen. Framförallt valdes dragbrottgräns då möjlighet till ut-

rustning för dragtester fanns tillgängliga. 

Enligt den teoriska undersökningen är oljebeständigheten hos en polymer direkt relaterad till 

den specifika olja den utsätts för, bland annat på grund av den kemiska strukturen. Det inne-

bär att de tester som gjorts i denna rapport inte garantera att de rekommenderade materialen 

kan direkt införas på företagets produkter. Testerna i denna rapport bör endast ses som initiala 

och i framtiden bör ytterligare tester göras i flera oljor och kemikalier. 

Beslut togs kring vilka typer av tätningsmaterial som var relevanta att testa för företaget. Bak-

grunden till att ickemetalliska tätningsmaterial valdes att praktiskt undersökas var att nuva-

rande tätningsmaterial främst bestod av sådana. Det gav en indikation kring vilka som var 

relevanta att använda för applikationerna företaget önskar använda. En semi-metallisk pack-

ningstyp användes även på företaget men har inte valts att testa då inga jämbördiga material 

(packningar med stålkärna) kunde testas. Detta skulle gjort det svårt att dra slutsatser då pack-

ningsmaterial med stålkärna är mycket starkare än mjuka packningsmaterial och därmed är 

svåra att ställa i relation till varandra. 

Problem uppstod med materialleverantör då ett flertal kontaktade företag inte svarade på möj-

ligheten att skicka provbitar för tester. Därför är de praktiska proverna begränsade då bara tre 

företag skickade provbitar. Valet av material grundade sig på kraven som testingenjörer ansåg 

materialen skulle klara. I detta fall låg högst vikt i temperaturintervallet som materialen var 

beständiga för. Uppfyllde inte materialet temperaturkraven sållades de bort. Då packnings-

materialen skulle testas i kemikalier försöktes materialvalen baseras på materialleverantörens 

information huruvida de är kemikalie- och oljebeständiga eller ej. 

Med tanke på att arbetet delvis bygger på ett praktiskt arbete är det viktigt att det blir trovär-

digt och genomförs på ett korrekt sätt. Testutrustningen bestod av en manuell vev för drag-

provet och manuell avläsning av töjningen. Den manuella testutrustningen bidrar till en osä-

kerhet i resultatet då det krävs en konstant hastighet och automatisk avläsning för att säker-

ställa att varje test genomförs på samma sätt varje gång. Hade möjligheten funnits hade ett 

standardiserat test genomförts för att säkerställa ett mer trovärdigt resultat.  

De relativt små storlekarna på tillgängliga materialprover bidrog till en statistisk osäkerhet. 

Då bara enbart två provbitar av varje planpackningsmaterial testades i kemikalie respektive 

obehandlat tillstånd blir resultat relativt osäkert. De flytande packningsmaterialen testades 

enbart en i varje kemikalie och en i obehandlat tillstånd.  För att säkerställa en statistisk sä-



 

- 38 - 

 

kerhet hade både standardiserade tester behövt genomföras i kombination med ett större antal 

provbitar. 

I brist på både tid och utrustning kunde ytterligare tester inte genomföras på exempelvis porer, 

ytjämnhet och flänskonstruktioner. 

8.3 Vidare studier 

För packningsmaterial finns det mycket mer studier att göra. Mer omfattande tester i form av 

fler material, flera kemikalier och standardiserade dragprov hade velat genomföras om tid 

funnits. Tester som rör packningsmaterialen i en färdig konstruktion hade varit intressant att 

testa. Hur både packningsmaterial och tätheten påverkas av porer, ytdefekter i form av yt-

ojämnheter, olika flänskonstruktioner och fästelement hade varit intressant att testa om tid 

fanns.  

 

Det kan finnas ett intresse för att undersöka möjligheten av att införa Cured-In-Place pack-

ningar i företagets produkter. Studien behöver förmodligen vara mer omfattande då det inne-

bär att packningstillverkaren behöver inkluderas tidigt i produktutvecklingen. Fördelen med 

en sådan packningstyp är att den efter applicering skulle integreras i komponenten. Därmed 

bli en del av komponenten vilket minskar antalet lösa delar att hantera. 

 

Resultatet av examensarbete behöver inte bara gälla IRO AB. Viktiga egenskaper att tänka på 

vid val av fästelement, hur ytjämnhet påverkar val av packningsmaterial, vilka olika pack-

ningstyper som finns, olika flänskonstruktioner och porositet är kunskaper som alla företag 

som sysslar med packningar kan ha nytta av. Hur olika packningsmaterial och packningstyper 

påverkas av olika kemikalier, hur materialegenskaper som töjning och brottgränser ändras 

efter kemikalieexponering är kunskaper som fler företag kan utnyttja. 
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9. Slutsatser 

Egenskaper hos packningsmaterial påverkar tätheten och det finns en rad olika sådana att 

tänka på. Exempel på dessa är permabilitet, flexibilitet, temperaturbeständighet, vittring, ke-

mikaliebeständighet och livslängd. Då de mekaniska egenskaperna hos elastomera material 

kan försämras redan vid små temperaturförändringar är detta en viktig parameter att ta hänsyn 

till. Korrelationen mellan oljebeständighet och temperaturbeständighet gör att dessa två para-

metrar bör undersökas tillsammans vid val av packningsmaterial. 

 

Viktiga faktorer att tänka på vid val av packningsmaterial som påverkar tätheten är: Medium 

(vilket skall tätas), produktens arbetsmiljö, tryck (vilken packningen utsätts för), kemikaliebe-

ständighet, mekaniska egenskaper. 

 

Även om det kan förefalla självklart är det viktigt att notera att mötande ytor är väl rengjorda 

vid en montering. För att fästelementen ska medföra tätheten som krävs ska åtdragningen gö-

ras i tre steg. Skruvar, muttrar och brickor måste vara i samma material, ha tillräckligt hög 

sträckgräns, vara rostfria samt ha samma elasticitetsmodul. 

 

Flänskonstruktioner finns i en rad olika utformningar och valet påverkas av applikationen. 

Olika flänskonstruktioner klarar olika typer av packningar och påverkar även vilken skruv-

kraft som kan användas. Ytjämnheten är en viktig faktor att tänka på vid val av packnings-

material och packningstyp då ytjämnheten påverkar vilka material och packningstyper som 

kan användas. Porer påverkar ytjämnhet och en metod för att eliminera porer är kemisk im-

pregnering där gjutgodset utsätts för vakuum för porerna sedan skall fyllas med impregne-

ringsmaterial. Detta är en permanent lösning för eliminering av porositet. Som riktmärke bör 

skador som överskrider 30 procent av förseglingsytans bredd användas som gräns för omar-

betning. 

 

Formed-In-Place material är ett intressant alternativ att använda för fallföretaget eftersom det 

är förlåtande mot ytdefekter och ytojämnheter. En metod för att applicera Formed-In-Place 

material är screentryckning vilket underlättar vid serieproduktion. Då detta material härdar 

anaerobiskt behövs ingen aktivator.  

 

Elastomera material är intressant för fallföretaget att använda då de är flexibla och gjutbara i 

olika geometrier. Elastomera material är även förlåtande mot ytdefekter och icke-parallellism 

hos flänsarna. Till skillnad från övriga planpackingsmaterial kräver inte heller elastomera 

packningar lika hög ytjämnhet. Det fungerar även vid applikation där spröda och mindre duk-

tila flänsar används. 

 

Utifrån praktiskt utförda materialprover och insamlad information från utförd litteraturstudie 

dras slutsatsen att neopren och nitril är de bäst lämpade elastomera materialen att använda vid 

tillämpning då packningen kan utsättas för diesel, bromsvätska, hydraulolja och glykolbland-

ning. Detta eftersom dessa två materials mekaniska egenskaper påverkades minst. 

 

Utifrån de praktiskt utförda materialproverna kan ingen slutsats dras kring förändring av den 

självhäftande förmågan. Inga slutsatser kunde dras kring hur de olika flytande packnings-

materialen påverkades av exponering för diesel, bromsvätska, hydraulolja och glykolbland-

ning. Utifrån jämförelse av datablad konstaterades att Loctite 5188 var det enda material som 

erhöll sin fulla styrka vid applicering på aluminium, därmed rekommenderas detta material. 
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