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Store krefter i sving med undertrykk.



Hva er undertrykk?

• Undertrykk er gitt trykk i forhold til et annet trykk. Det andre trykket
er i mange tilfeller trykket i atmosfæren. 1 atm, (ca 1 bar ved
havoverflaten).

• Når man suger luft ut av en kum som er tettet i innløp og utløp får
man et undertrykk, relativt trykk.

• Undertrykk vil si at man har for eksempel en kum med mindre luft
enn atmosfærisk trykk, lufttrykket som normalt er utenfor kum. På
denne måten kan vi finne ut om en kum er tett ved å måle hvor mye
trykket stiger i kummen.



• Vakuumkompressor, pumpe, ejektor eller lignende.
• Undertrykk skapes med at man suger ut luft med en

vakuumkompressor, eller lignende, i motsatt fall av en vanlig
kompressor som tilfører luft, overtrykk.

• Man kan også benytte en vanlig kompressor hvor man har en ejektor
applikasjon som danner undertrykk i kum, eller tankbil med
vakuumpumpe.

• Støvsuger kan til og med brukes for og danne undertrykk.

Hvordan skaper man undertrykk?



Fordeler med testing av kummer med undertrykk

• Rimeligste metode
• Rask og sikker metode.
• Alle reaksjonskrefter forblir i kummen
• Pakninger ”setter seg” den rette vei for og unngå innlekk i kum.
• Ingen avstempling / forankring av topplate / kjegle er nødvendig.



Hensyn ved testing av kummer med undertrykk.

• Sjekk at alle installasjoner er godt festet
• Ta hensyn til grunnvannstand.
• Dybde på kum/atmosfærisk trykk



Test tid ø 1200 mm btg-kum
Norm / NS / Henvisning Kondisjonering Prøvetrykk Sluttrykk Test

tid
NS-EN 1610 Undertrykk ikke nevnt.
NS 3420-U 2008 NS-EN 1610 Står ikke spesifikk om undertrykk / kum

VA-Miljøblad 63 Pr. dd ikke med undertrykk

Håndbok N-200 NS 3420-U -0,55 bar -0,40 bar -0,37 bar 15
min

Bayerisk norm -0,2/-0,1  12 min -0,2/-0,1 bar -0,189/-
0,089

5/7
min

ASTM C-1224-93 -0,37 bar -0,34 bar -0,30 bar 20 s



Utkast til nytt Miljøblad

Utkast Metode Kondisjonering Prøvetrykk Sluttrykk Test tid
Nytt VA-
Miljøblad 63

LC / LB -0,11 / -0,055 bar -0,1 /
-0,05 bar

-0,085/
-0,04 bar

6/14 min

Revidering av VA-Miljøblad 63
• Høringsutkast
• Utgangspunkt i NS-EN 1610
• Innspill til revidering fra RIN, sendes VA-Miljøblad

etter temadager i TD gruppa.



Hva med gamle å renoverte kummer?

• Utfordringer
• Hensyn
• Metode



Takk for oppmerksomheten!


