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STANDARDFÖRSLAG: DEFEKTER I GJUTSTÅL 

Sammanfattning 

Det finns ett stort behov av en standard för att specificera krav på defekter hos 

stålgjutgods. Idag används företagsinterna standarder som är ofta på 

gjutjärnsstandarder. 

Syftet med detta G-projekt är att samla in underlag för en nationell standard i 

frågan. Detta har sammanställts i denna rapport. I nästa steg föreslås att ett utkast 

till en standard för defekter hos gjutstål tas fram. Förslag lämnas på vad som 

skulle kunna ingå i en sådan standard. 

 

Summary 
There is a general  need for for a standard to specify the requirements on defects 

in steel castings. Today, internal company standards based on cast iron are most 

often used. 

The purpose of this project is to collect a basis for a national standard in this issue. 

This has been compiled in this report. As a next step, it is suggested to produce a 

draft standard for specifying defects in steel castings. Suggestions are given about 

the content of such a standard. 
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1 Bakgrund 

Det finns ett stort behov av en standard för att specificera krav på defekter 

och oförstörande provning hos stålgjutgods. Idag används företagsinterna 

standarder och leveransbestämmelser. Dessa är ofta baserade på standarder 

för gjutjärn och är följaktligen oftast mindre tillämpliga för stålgjutgods. För 

vissa gjutstålstillämpningar med höga krav, som t.ex. offshore, finns speciella 

standarder.  

Frågan har diskuterats i SIS-kommittén för gjutna material, TK130, som 

hänvisat till Gjuteriföreningen för att ta fram förslag till en ny övergripande 

standard. Vid diskussioner med stålgjuterierna har det framkommit att det 

finns flera standarder, företagsinterna dokument eller delar av dessa som 

skulle kunna användas vid utformning av en ny standard. Som ett första steg 

redovisas i denna rapport en sammanställning av dessa dokument, en 

bedömning av hur mycket av dessa som går att använda och vad som behöver 

skrivas nytt. Detta underlag ska användas i en tänkt fortsättning för att ta fram 

ett standardförslag.  

Arbetet har drivits som ett G-projekt under 2014 med deltagande från 

följande stålgjuterier: 

- Keycast Ljungby, Bernt Lindeborg (ordförande) 

- Laholms Stål, Olle Hansson 

- Smålands Stålgjuteri, Per Ytterell 

- Norrhults Stålgjuteri, Johan Rask 

- Kohlswa Gjuteri, Tom Gunnarsson 

Projektledare hos Swerea SWECAST var inledningsvis Pär Guth och sedan 

Lennart Sibeck. 

 

2 Syfte och mål 

Syftet är att klarlägga nödvändigt underlag och behov av en svensk standard för 

bedömning och kravsättning av defekter i stålgjutgods och att ta fram en 

kostnadsbedömning för ett sådant arbete. 

 

2.1 Projektmål 

Att insamla underlag vad gäller data och intresse bland Sveriges stålgjuterier för 

en nationell standard om defektbedömning av stålgjutgods och att sammanställa 

detta i ett enkelt dokument. 

 

2.1.1 Huvudmål 

Att kartlägga vilka aktuella standarder och företagsinterna dokument som finns 

tillgängliga och deras relevans. 

 

2.1.2 Delmål 

 Sammanfattning av litteratursökning 

 Diskussion med projektgruppen om olika standarders för- och nackdelar 

 Uppspaltning av kravsättningskriterier 
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3 Arbetssätt 

Kända standarder  för defekter hos stålgjutgods har samlats in med hjälp av 

deltagande företag, dvs. flera företagsinterna standarder samt några 

internationella standarder för speciella ändamål. Även standarder för att 

detektera defekter med t.ex. oförstörande provning (OFP) har insamlats. 

Standarderna har lästs och jämförts; för att se vad som skiljer dem åt och 

vilka delar som skulle ingå i ett förslag till nationell standard. Kravsättning 

har diskuterats inom projektgruppen och främst med dess ordförande, Bernt 

Lindeborg. 

 

4 Defektstandard för segjärn, SS 114060  

De flesta svenska företagsstandarder som beskriver defekter hos stålgjutgods 

är baserade på defektstandarden för segjärn, SS 11 40 60, ibland med viss  

anpassning till det egna företaget. I några fall har man tagit hänsyn till 

specifika gjutstålsegenskaper men i de flesta fall har standarden kopierats 

utan större förändringar. 

I detta avsnitt görs en översiktlig genomgång hur denna standard är 

uppbyggd, för att i senare avsnitt kunna visa på skillnader gentemot denna. 

Beskrivningen är baserad på den senaste utgåva från 2004. 

Standarden definierar och klassificerar olika förekommande slag av defekter i 

segjärn, enligt SS-EN 1563, och när komponenter av segjärn kan godtas efter 

korrigerande åtgärder.  De begrepp som används är: 

- Defektklass - placering av defekter i gjutgods, 

- Defektnivå - storleksindelning av defekter, 

- Zonmarkering–speciella krav på defekter gäller i dessa områden. 

 

För att beteckna storlek på defekter anges deras längd (L) och djup under ytan 

(H). Om flera enskilda defekter ligger tillräckligt nära varandra, kan de räknas 

som en sammanhängande defekt. Typ av defekter diskuteras inte mer än att 

det anges att inga sprickor och vällningsdefekter får förekomma. 

I de zonmarkerade områdena gäller specifika krav på defekternas storlek och 

placering, dessa anges med defektklass och defektnivå. I de övriga, 

omarkerade områden gäller allmänna krav. 

Defektklasserna eller defektens placering i markerade områdena är:  

- Defektklass 1: Ytzon, 

- Defektklass 2: Bearbetade hål, 

- Defektklass 3: Inre volym.  

 

I ytzonen, defektklass 1, som definieras som max 0,2 av godstjockleken, 

klassas defekterna efter storlek i olika defektnivåer enligt följande tabell: 
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Tabell 1: Defektnivåer för defektklass 1 i SS 114060. 

Defektnivå L (mm) H (mm) 

1 < 0,6 < 0,3 

2 0,6 – < 1,2 0,3 - < 0,6 

3 1,2 - < 2,4 0,6 - < 1,1 

4 2,4 - < 3,4 1,1 - < 1,7 

5 3,4 - < 5 1,7 - < 2,5 

 

 

Vid bearbetade hål, defektklass 2, kan olika krav anges för ändytorna, hålets 

mantelyta och den inre volymen nära hålets ändytor. De olika områdenas 

storlek anges i standarden med mått och skisser. Ändytan och volymen 

närmast hålet ska alltid vara ’defektfritt’ och detta behöver inte anges på 

ritningen. Med ’defektfri’ avses defekter med L- och H-mått < 0,1 mm. 

Ändytor på större avstånd från hålet kan valfritt anges som defektfritt eller 

med defektnivåer enligt tabell 1 (dvs. samma som för ytzonerna). 

Defektklass 3 gäller för inre defekter, i zonmarkerade områden, som inte har 

kontakt med någon av komponentens ytzoner. Samma defektnivåer används 

som för ytzonerna, se tabell 1, men utan att djup under ytan (H) anges. 

Omarkerade områdena: här sorteras defekterna också efter sin placering; 

ytdefekter och defekter vid bearbetade hål samt inre fel men de benämns inte 

med defektklass-nummer. Kraven är lägre än i zonmarkerade områden och 

ytfel upp till 10 mm är tillåtna, resp. inre fel upp till 0,2×godstjockleken. 

Övrigt: I standarden anges att större defekter i omarkerade områden kan 

svetsas efter överenskommelse med beställaren och att svetslagade 

komponenter ska märka och särskiljas. Även bortslipning av defekter är 

tillåtet. 

I bilaga A till standarden anges hur zonmarkering ska anges på ritning och i 

bilaga B listas oförstörande och förstörande provningsmetoder för att 

detektera defekter. 

 

5 Inventering av interna företagsstandarder för 

defektklassificering av stålgjutgods 

Inom projektgruppen har ett antal företagsstandarder med defektklassning av 

stålgjutgods varit tillgängliga. Dessa har kodats med en siffra. Flertalet 

företagsstandarder utgår från den struktur och klassning som använts i 

segjärnsstandarden, SS 114060. Större modifieringar och avvikelser från 

denna noteras i följande avsnitt. 

5.1 Skillnader mellan företagsstandarder och SS 114060 

Företagsstandard 1 

Standarden gäller för stålgjutgods. Många andra företagsstandarder är 

baserade på denna, som i sin tur utgår från SS 114060. De viktigaste 

skillnaderna är att en defektklass 4 har införts för bearbetade ytor och att den 

lägsta defektnivån uteslutits samt att en högre defektnivå lagts till. 
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Defektklass 1 (ytzon): Av mättekniska skäl har den lägsta defektnivån (nr 1) 

uteslutits, men numrering och intervall har behållits från SS 114060. En ny 

högsta defektnivå (nr 6) har tillkommit och nivåerna ser ut på följande sätt: 

Tabell 2: Defektnivåer för defektklass 1. 

Defektnivå L (mm) H (mm) 

2 0 – < 1,2 0 - < 0,6 

3 1,2 - < 2,4 0,6 - < 1,1 

4 2,4 - < 3,4 1,1 - < 1,7 

5 3,4 - < 5 1,7 - < 2,5 

6 5 - < 7,2 2,5 - < 3,6 

 

Defektklass 2 (bearbetade hål): lika SS 114060 

Defektklass 3 (Inre volym): de två lägsta defektnivåer har uteslutits och nivå 

3-5 finns kvar, med samma defektstorlekar som tidigare. Ett tillägg har gjorts 

om att överenskommelse ska träffas mellan köpare och leverantör avseende 

hur defektnivåerna ska bestämmas och mätas. 

Defektklass 4 (bearbetade ytor): denna klass har lagts till för ytor med krav 

på tätning etc. Två defektnivåer kan anges (obs. att dessa inte är samma som 

t.ex. för ytzoner): 

Tabell 3: Defektnivåer för defektklass 4. 

Defektnivå L (mm) H (mm) 

1 0 – < 0,3 0 - < 0,3 

2 0,3 - < 0,6 0,3 - < 0,6 

 

Omarkerade områden: defekter på bearbetade ytor behandlas på samma sätt 

som defekter i ytzon, i övrigt endast mindre skillnader mot SS 114060. 

Övrigt: Val av kontrollområde ska göras med hänsyn till att slagg flyter upp 

och stelnar på den övre gjutytan. 

 

Företagsstandard 2 

Denna gäller både för gjutstål och olika gjutjärn. 4 defektklasser anges, med 

andra numreringar och definitioner jämfört med SS 114060. För varje 

defektklass finns olika defektnivåer som anger både storlek och antal tillåtna 

defekter. Storleksangivelserna skiljer sig från SS 114060. Antal defekter 

räknas på en referensyta av 100×100 mm. Liksom tidigare används ett 

kriterium för att slå ihop näraliggande defekter, dock gäller att krymp-

porositeter kan slås ihop utan att ta hänsyn till detta. 

Defektklass 1 (ytliga defekter): defekter som har kontakt med färdigställda 

ytor räknas hit. För varje defektnivå/storleksintervall får max 3 st defekter 

finnas och totalt finns 5 defektnivåer från 0,1 mm och uppåt. 

Defektklass 2 (vid borrhål): definition av ändytor och volym 

överensstämmer med SS 114060, men defektnivåerna/ storleksintervall och 

tillåtet antal skiljer sig även mot de värden som angavs i defektklass 1 ovan. 

Man använder också defektens avstånd från ytan i både axiell och radiell 

riktning. 

Defektklass 3 (ytzon): ytzonen definieras som 0,3×godstjockleken (0,2 anges 

i SS 114060). Om defekterna inom denna zon har kontakt med ytan räknas de 
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däremot in i defektklass 1 ovan. Defektnivåer med antal och storlek på 

defekterna avviker från de som anges i föregående defektklasser. 

Defektklass 4 (centrum-zon): dess läge är innanför ytzonen, dvs. på ett djup 

större än 0,3×godstjockleken. Även dessa defektnivåer skiljer sig från vad 

som anges för de övriga defektklasserna.  

Omarkerade områden: standarden skiljer på ytdefekter och inre defekter. 

Kraven liknar det som anges i SS 114060, men med tillägg av total 

defektarea. 

Övrigt: Olika kontrollmetoder listas och val av metod ska överenskommas. 

Svetslagning är tillåtet efter överenskommelse och speciell uppmärkning. 

 

Företagsstandard 3 

Denna standard är mycket nära baserad på SS 114060, men modifierat text- 

och layoutmässigt. Den gäller för sandgjutna rostfria stål resp. olika gjutjärn 

samt precisionsgjutna och centrifugalgjutna rostfria stål. 

Vid uppmätning av defekter används den omskrivna diametern i stället för 

längd. Defektklass 1, 2 och 3 definieras och kravsätts på samma sätt som SS 

114060, medan det skiljer sig för de omarkerade områdena. 

Omarkerade områden: standarden skiljer på defekter i ytzonen resp. inre 

defekter och anger tre olika defektnivåer, A – C, för tillåten storlek. Jämfört 

med SS 114060 har man skärpt kraven och anger största tillåten storlek på 0,5 

mm för den lägsta defektnivån i ytzonen. 

 

Företagsstandard 4 

Standarden är skriven före SS 114060 och har ett annorlunda upplägg baserat 

på mätning av defekternas storlek och antal med olika OFP-metoder. 

Beroende på storlek och antal klassas defekterna i 5 olika nivåer. Dessa 

klasser används inte som i SS 114060 för att beskriva defekternas position, 

utan är en storleksklassning baserat på metod och defekt-typ. Totalt används 

5 olika klasser där högsta kraven ställs på klass 1. Om inga särskilda krav 

anges så gäller klass 4; den näst lägsta. De provmetoder som används är 

radiografering, ultraljudprovning och penetrant- samt magnetpulverprovning. 

Radiografering: acceptanskraven är uppbyggda från referensbilder från 

ASTM E446 och E186. Man skiljer på defekttyper som gas-porer, 

inneslutningar och sugningar med krav enligt 5 olika kvalitetsklasser. 

Sprickor, kärnstöd och kylkroppar är inte tillåtet. 

Ultraljudsprovning: storleken på enstaka defekter anges som motsvarande 

flatbottenhål och krav ställs även på max tillåten defektarea per dm
3
. 

Penetrant- och magnetpulverprovning: vid denna provning skiljer man på 

linjeformiga defekter, sugningar i ytan, icke-metalliska inneslutningar i/nära 

ytan samt porositeter. I kvalitetsklass 1 ställs de högsta kraven och här är inga 

defekter, förutom enstaka porositeter, tillåtna. I de övriga klasserna anges 

maxstorlek och – antal, med olika krav beroende på defekt-typ. 

Omarkerade områden: utanför zonmarkerade områden tillåts enstaka 

sprickliknande defekter mindre än 20 mm och med djup < 0,3 mm. 
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Övrigt: defekter i zonmarkerade områden ska i första hand avlägsnas med 

slipning. Vid ev. reparationssvetsning ska detta märkas ut. Efter svetsning ska 

alltid värmebehandling göras. 

 

Företagsstandard 5 

Denna standard gäller för gjutjärn och gjutstål. Det är en äldre standard 

(1980), skriven före SS 114060 men är trots det uppbyggd på ett liknande sätt 

med områdesindelning och krav på max-storlek och -antal hos defekter. Till 

skillnad mot de flesta andra standarder tillåts viss förekomst av sprickor i 

omarkerade områden. 

Zonmarkerade områden: felaktigheter bedöms utifrån ritningskrav och 

kraven tolkas och överenskommes med leverantör. 

Omarkerade områden: följande krav gäller beroende på placering. 

- Ytliga defekter (utom sprickor och vällningsfel): max 5 fel per 25 cm
2
 

tillåts, förutsatt enstaka fel är mindre än 1 cm2 och defekternas 

sammanlagda yta ej överstiger 2 cm
2
; max tillåtet djup 2 mm. 

- Sprickor och vällningsfel: en defekt per 25 cm
2
 tillåts, med längd < 15 

mm och djup < 2 mm och inte närmare kant än 5 mm. Undantag görs för 

borrhål och övergångar. 

- Inre godsfel: vid borrhål tillåts fel som är mindre än en 1/3 av omkretsen. 

Maxstorlek anges på sugningar och gasblåsor. I övriga sektioner tillåts 

centralt belägna fel om totalt < 3 cm
2
 på en yta av 25 cm

2
. 

Övrigt: ytfel får bortslipas och svetslagning är inte tillåten. 

 

Företagsstandard 6 

Standarden gäller enbart för stålgjutgods. Liksom i SS 114060 ställs krav på 

ytdefekter, inre defekter, bearbetade hål och med tillägg av bearbetade ytor. 

Kravnivåerna refererar oftast till standarden för använd provningsmetod; t.ex. 

magnetpulver- eller röntgenprovning, med olika krav för zon-markerade resp. 

icke zon-markerade områden. 

Bedömning av ytojämnhet görs med likare enligt EN 1370 och kravnivåer 

enligt BNIF. 

För zon-markerade områden gäller: 

Ytdefekter testas med MP enligt EN 1369 med kravnivåer från denna 

standard. 

Inre defekter testas med röntgen enligt EN-normer och bedöms enligt 

ASTM-normer, uppdelat på olika typer av gjutdefekter som porer, 

inneslutningar, krympdefekter mm. Ultraljudsprovning, enligt EN 12680-2, 

kan användas som komplement eller när röntgen inte är möjligt. 

Beskrivningen av bearbetade hål är mycket lik SS114060, med krav på 

defektfrihet eller endast en angiven defektnivå. 

För vissa bearbetade ytor kan krav ställas på defektfrihet (< 0,1 mm); annars 

gäller att defekternas längd och djup < 1 mm. 

För ej zon-markerade ytor gäller: 
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Ytdefekter och inre defekter undersöks på samma sätt som för zon-

markerade områden, men med lägre krav. Bearbetade hål och ytor kravsätts 

som defektfria, annars behandlas de som ytdefekter. 

Övrigt: Bortslipning av defekter får göras. Svetsning får ej göras inom zon-

markerade områden, men är tillåtet för övrigt, men svetslagningarna får inte 

vara för stora.  

 

Företagsstandard 7 

Standarden gäller för gråjärn, segjärn och gjutstål. Den är delvis baserad på 

SS 114060, men med flera modifieringar, bl.a. ges exempel på gjutdefekter 

och krav ställs även på gjutytornas utseende. Beteckningarna är också 

annorlunda; ‘Defect type’ används i stället för defektklass och ’Defect class’ 

används i stället för defektnivå.  

Defektbeskrivning: 5 inre och 10 ytliga defekter finns beskrivna med bild 

och kortfattad text. För inre fel är överensstämmelsen god med de 

defektnivåerna som anges i SS 114060. 

Defect-type 1: inre volym, definierad på liknande sätt som i SS 114060, med 

tillägg att sprickor, kärnstöd eller insatser inte alls är tillåtna. 

Defect-type 2: ytzon, samma definition som i SS 114060. För ytliga defekter 

motsvarar det strängaste kravet ungefär defektnivå 2-3 enligt SS 114060. 

Förutom storlekskrav anges också maxantal defekter på en yta av 49 cm
2
. 

Defect-type 3: krav på bearbetade ytor p.g.a. läcktäthet, nötning eller 

lagerkrav.  Strängaste kravet är att ytorna ska vara fria från synliga defekter. 

De följande, lägre, nivåerna är något strängare än vad som anges för 

’bearbetade hål’ enligt SS 114060. 

Defect-type 4: gäller ytutseende graderad i 4 olika nivåer. Exempelfoton med 

acceptabla nivåer finns bifogade till standarden. 

Defect-class: Det finns 4-5 olika nivåer, beroende på defekt-typ, där högsta 

kravet är A och lägsta kravet är D/E. 

Övrigt: Val av kontrollområde ska göras med hänsyn till att slagg flyter upp 

och stelnar på den övre gjutytan. Defekter kan repareras genom svetsning 

eller tas bort genom slipning. Reparationssvetsning får göras efter 

överenskommelse. Exempel på ritning med zonmarkering och kravangivelse 

ges i bilagor till standarden. 

 

 Företagsstandard 8 

Denna företagsstandard gäller för gjutstål, segjärn och gråjärn. Den påminner 

om företagsstandard 6, men med fler kravnivåer. Totalt finns 4 nivåer eller 

klasser betecknade från CA till CD, där högst krav gäller för klass CA och 

inga specificerad krav ställs på klass CD. För de olika klasserna ställs krav 

på, förutom längd, även max-antal defekter, sammanlagd area och enskild 

defektarea. Antal defekter räknas per yta av 25 mm
2
. Man skiljer på ytliga fel, 

sprickor och vällningsfel, inre fel vid borrhål resp. övriga inre fel. Olika krav 

gäller i de olika områdena. 

Klass CA: gäller för zon-markerat område med krav på t.ex. max 3 defekter à 

< 5 mm och sammanlagd area 0,5 mm
2
 eller max 1 spricka à 5 mm. Detta är 
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lägre krav än vad som anges för ytzonen i SS 114060, som dessutom inte alls 

tillåter sprickor och vällningsfel. Gjutfel i bearbetad ändyta vid borrhål är inte 

tillåtna i området upp till 3×. Bortslipning av defekter tillåts men 

svetslagning accepteras ej. 

Klass CB: gäller för hela eller delar av gjutgodsdetalj. Kraven är något lägre 

än klass CA och tillåter något fler och något längre defekter än denna. Gjutfel 

i bearbetad ändyta vid borrhål är inte tillåtna i området upp till 2×.  

Klass CC: detta är normalklass om inget annat anges. Kraven är ytterligare 

något lägre än klass CB. Gjutfel i bearbetad ändyta vid borrhål är inte tillåtna 

i området upp till 1,5×. Bortslipning eller svetslagning av defekter tillåts, 

men tillåtna fel ska inte svetslagas. 

Klass CD: inga specificerade krav finns, men gjutfel som gör att 

funktionskrav inte uppfylls, får inte förekomma. Svetslagning är tillåtet. 

Övrigt: Vid svetslagning ska denna göras enligt materialdatablad eller enligt 

överenskommelse. Efter svetsning ska värmebehandling göras för att 

(åtminstone) utjämna restspänningar. 

 

Företagsstandard 9 

Standarden gäller enbart för gjutstål. Den är baserad på SS 114060 med 

tillägg av en defektklass för bearbetade ytor, men i övrigt lika terminologi. 

Vidare har de två lägsta defektnivåerna enligt SS 114060 tagits bort av 

mättekniska skäl, men numreringen behållits. En högre nivå med större 

defekter har också lagts till. Krav finns också på ytutseende med krav enligt 4 

olika ytklasser. Standarden överensstämmer i stora delar med 

företagsstandard 1. 

Ytutseende: bedömning görs på blästrade och/eller rensade gjutgodsytor med 

likare enligt EN 1370. 4 olika ytklasser CS1 – CS4 används, där högsta 

kraven gäller för CS1. Om ej annat anges så gäller CS3. 

Defektklass 1: gäller för ytzon upp till 0,2×t enligt SS 114060. Kraven gäller 

från defektnivå 3 och uppåt, med tillägg av nivå 6 (defektlängd 5 - <7,2 mm). 

Defektklass 2: gäller för bearbetade hål enligt samma definitioner och krav 

som för SS 114060. 

Defektklass 3: gäller för inre volym enligt SS 114060 från defektnivå 3 – 5. I 

texten sägs att överenskommelse ska träffas med leverantör hur 

defektnivåerna ska mätas.  

Defektklass 4: gäller för bearbetade ytor med krav på tätning etc. Två 

defektnivåer kan anges (obs. att dessa inte är samma som t.ex. för ytzoner): 

Tabell 4: Defektnivåer för defektklass 4 i företagsstandard 9. 

Defektnivå L (mm) H (mm) 

1 0 – < 0,3 0 - < 0,3 

2 0,3 - < 0,6 0,3 - < 0,6 

 

Omarkerade områden: i ytzon, vid bearbetade hål och på bearbetade ytor 

gäller att inga defekter större än L = 5 och H = 3 mm får finnas. Inre defekter 

bedöms på samma sätt som i SS 114060. 
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Övrigt: Visuell kontroll ska göras av allt gjutgods och övrig kontrollmetoder 

ska överenskommas. Val av kontrollområde ska göras med hänsyn till att 

slagg flyter upp och stelnar på den övre gjutytan. Defekter får endast 

svetslagas enligt överenskommen kontrollplan. 

 

Företagsstandard 10 

Standarden gäller för segjärn och gjutstål. Den är i första hand baserad på 

företagsstandard 1 och har liksom denna ytterligare en klass för bearbetade 

ytor. Man använder begreppet diskontinuiteter i stället för defekter och 

klasser ersätts av kategorier, vilket ger följande beteckningar; DC1 (ytnära), 

DC2H (bearbetade hål), DC2S bearbetade ytor) och DC3 (inre volym). Den 

lägsta (diskontinuitets-)nivån i SS 114060 används inte. Utanför 

zonmarkerade områden så skiljer sig kraven mellan ytzon resp. bearbetade 

hål och ytor. Sprickor eller vällnings-diskontinuiteter får inte förekomma. 

Krav finns också på ytbeskaffenhet, med bedömning enligt 4 olika klasser. 

Ytbeskaffenhet: för stål görs bedömningen på blästrade och/eller slipade 

gjutgodsytor med likare enligt EN 1370. 4 olika ytklasser VR1 – VR4 

används, där högsta kraven gäller för VR1 (’Belastad yta med högsta krav’) 

och lägsta krav gäller för VR4 (’Dold yta’). Om ej annat anges så gäller VR3. 

Inom zonmarkerade områden gäller: 

DC 1: gäller ytnära volym med samma definitioner som i SS 114060. Inom 

zonmarkerade områden gäller samma kravnivåer på diskontinuiteter som för 

SS 114060, med undantag av att den lägsta nivån, nivå 1, har utgått. 

DC 2H: gäller för bearbetade hål, med tillägget att dess lägen måste anges på 

ritning till leverantören. Definition och krav samma som för SS 114060.  

DC2S: gäller för bearbetade ytor med krav på täthet eller 

nötningsbeständighet. Två nivåer enligt tabellen nedan kan anges (obs. att 

dessa är strängare än kravet för ytzoner). Hopslagningskriteriet för minsta 

tillåtna avstånd mellan diskontinuiteter är betydligt strängare för bearbetade 

ytor. 

Tabell 5: Nivåer för kategori DC2S (bearbetade ytor) i företagsstandard 10. 

Diskontinuitetsnivå L (mm) H (mm) 

1 0 – < 0,1 0 - < 0,1 

2 0,1 - < 0,6 0,1 - < 0,6 

 

DC3: gäller för inre volym med samma definition och krav som för SS 

114060. 

Omarkerade områden: gjutdiskontinuiteterna benämns efter sitt läge på 

samma sätt som inom de zonmarkerade områdena. För ytnära volym (DC1) 

gäller något strängare krav på deras djup jämfört med SS 114060, medan för 

bearbetade hål och ytor (DC 2H, DC 2S) diskontinuiteterna ska ha L < 3,4 

mm och H < 1,7 mm, vilket motsvarar nivå 4 inom zonmarkerat område 

enligt SS 114060. För inre volym gäller samma krav som för SS 114060. 

Övrigt: Visuell kontroll ska göras av allt gjutgods och övrig kontrollmetoder 

ska överenskommas. Val av kontrollområde ska göras med hänsyn till att 

slagg flyter upp och stelnar på den övre gjutytan. Defekter i gjutstål får 

svetslagas förutsatt att det inte görs i zonmarkerat område och att ev. 
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värmebehandling sker efter svetsningen. Slipning är tillåten, förutsatt att 

brottanvisningar inte bildas och att värmepåverkan (anlöpningsfärg) inte sker. 

Slipning nom zonmarkerade områden ska endast utföras efter samråd. 

 

Företagsstandard 11 

Denna standard gäller för mangan- och kolstål. Olika kravsättning gäller för 

zonmarkerade områden, bearbetade ytor resp. ej zonmarkerade områden. 

Ytkrav finns på maskinbearbetade ytor och mäts som Ra-värde. Standarden är 

inte baserad på SS 114060 och skiljer sig markant från övriga refererade 

företagsstandarder. 

Zonmarkerade områden: här tillåts inga defekter som påverkar 

hållfastheten. Några kvantitativa värden på defekter anges dock ej. 

Svetslagning kan tillåtas i undantagsfall. 

Maskinbearbetade ytor: kraven på dessa ytor är uppdelade beroende på om 

det är icke-linjära eller linjära indikationer, vardera uppdelade på två 

acceptansnivåer. Bedömning görs visuellt, med blotta ögat. För varje nivå 

anges: ytfinhetskrav, minsta diameter/längd på indikationer som ska räknas, 

max-antal (inom ytan 105×148 mm) och max-storlek på indikationer. I den 

strängaste acceptansnivån tillåts defekter upp till 1 mm (runda fel) eller 1,5 

mm (linjära fel), vilket ungefär motsvarar defektnivå 3 enligt SS 114060. 

Ej zonmarkerade områden: dessa kontrolleras visuellt med avseende på 

ytjämnhet (enligt EN 1370) och ytdefekter (enligt EN 12454). Kraven sätts 

enligt Scrata-likare för olika ytor och olika typer av ytdefekter. 

Övrigt: svetsning får göras inom ej zonmarkerat område, enligt resp. 

materialdatablad.  

 

Företagsstandard 12 

Standarden gäller för ett specifikt gjutstål (låglegerat seghärdningsstål). 

Provning görs av hela gjutgodskomponenten och man har samma krav för 

hela detaljen med undantag för vissa angivna, bearbetade ytor, där kraven är 

något strängare. Bedömningen görs enligt referensbilder från olika 

amerikanska standarder. 

Ytdefekter testas och jämförs med foton från ’Quality standard for steel 

castings’ SP55.  

 

6 Synpunkter från tillverkare 

Nuvarande standarder är oftast baserade på defektstandarden för segjärn och 

behöver modifieras för att bättre passa för gjutstål, där det förekommer andra 

typer av defekter med andra defektstorlekar och annan förekomst. 

Möjligheterna att reparera defekter med t.ex. svetsning är också helt 

annorlunda än för gjutjärn. 

Ett vanligt problem som nämns av gjuterierna är att defekter under ytan inte 

upptäcks eller inte finns med vid kravsättning. De kommer i stället fram först 

vid bearbetning hos kund. Hur kan detta hanteras? 
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Med en standard speciellt anpassad för gjutstålskomponenter, skulle 

tillverkare och köpare enklare kunna komma överens om kravsättning. Det 

skulle också förenkla att kunna referera till en standard jämfört med dagens 

läge där varje köpare har sina egna beteckningar och angivelser. Detta gör det 

tungarbetat vid hantering av nya order och kan leda till missförstånd. 

Ett annat förslag är att ta fram en checklista för tillverkarna, vid genomgång 

av förfrågningar och/eller beställning. 

Något som också nämnts som en risk, vid användning av en standard med 

många defektnivåer, är att onödigt stränga krav ställs av köparen. Kanske 

detta kan undvikas genom att standarden anger ’default’-värden på en måttlig 

nivå, om inget annat överenskoms. 

 

7 Förslag till innehåll hos en standard för defekter i 

stålgjutgods 

7.1 Diskussion  

Av de genomgångna standarderna är 7-8 baserade på SS 114060, med mindre 

eller större modifieringar, medan 4-5 är uppbyggda på annat sätt. De senare är 

vanligen skrivna före publiceringen av SS 114060. Gjutjärnsstandarden har 

alltså fått ett stort genomslag, med ett upplägg som fungerar bra. Däremot 

förekommer i de företagsinterna standarderna många olika beteckningar på 

samma sak samt ändringar och tillägg. En konsekvens av detta är en 

’språkförbistring’ i dialogen mellan tillverkare och köpare, speciellt vid den 

första kontakten. En gemensam standard skulle förenkla diskussionen och 

kanske även eliminera rena missförstånd/feltolkningar. 

En ny standard ska förstås även anpassas för de specifika krav som kan gälla 

för gjutstål. 

Vad krävs av en standard för defekter i gjutstål? Den bör vara: 

- Enkel: tydlig struktur med entydiga krav och lättanvänd 

- Tillämpbar: ska kunna användas för alla typer av stålgjutgods 

- Relevant: kravangivelser som är anpassade för gjutstål och även till 

använda provmetoder 

- ’Heltäckande’: ska omfatta alla områden (ytor, hål, inre volym osv) och 

innehålla flera kravnivåer och även täcka olika ståltyper från kolstål till 

höglegerat. Bör innehålla åtminstone flertalet av de krav som använts vid 

den tidigare genomgången av företagsstandarder 

- Tydliga beteckningar: enkelt system för att beteckna krav, t.ex. bokstav 

för område/klass och siffra för nivå/defektstorlek, ex.vis: A1, B3 

- Innehålla åtgärder: klassning för vilka defekter som får bearbetas bort och 

hur mycket och om och i vilken omfattning som svetsning får göras. 

Förslagsvis kan ett system med olika nivåer (från inte tillåtet till helt fritt) 

användas. 

Dessutom skulle standarden kunna innehålla andra krav, som t.ex. ytfinhet 

och om och när (om-)värmebehandlingar får göras. Även referenser till 

provningsmetoder (OFP) kan ingå. 
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Standarden skulle kunna vara uppbyggd på liknande sätt som EN 1569-1, 

med obligatoriska delar resp. delar som kan överenskommas mellan säljare 

och köpare. 

 

7.2 Förslag till upplägg av ny standard 

Projektgruppen föreslår att en ny svensk standard för defektklassificering av 

stålgjutgods tas fram. Denna kan/bör baseras på samma struktur och upplägg 

som SS 114060 för gjutna komponenter i segjärn. Följande anpassningar 

föreslås för att göra den mer lämpad för stålgjutgods: 

- Defektnivåer  

- Anpassad för OFP 

- Klarlägga hur man ska betrakta defekter som kommer fram vid 

bearbetning 

- Bilder på zonmarkerade områden tas fram i 3D-bilder 

- Checklista 

- lägg till krav för bearbetade ytor 

- kunna välja defektnivåer (både storlek och antal) 

- ange antal defekter per yta 

- defektexempel kan anges 

- ytfinhet/-beskaffenhet 

- om och hur defekter får bearbetas bort 

- svetslagning 

- specificera antal defekter per yta 
 

I denna förstudie har stålgjuterier deltagit och för att få ett allmänt accepterat 

förslag bör även gjutgodsköparnas bedömningar tas med. 

Arbetet med att ta fram ett slutförslag bedöms vara av begränsad omfattning 

och kan omfatta 2-3 veckors effektivt arbete och lika lång tid i remiss hos 

deltagarna. 

 

8 Övriga standarder och litteratur 

För kännedom listas några EN-, ASTM- och ISO-standarder för provning av 

defekter samt annan litteratur i bilaga 1-3. 

9 Sammanfattning 

Det finns ett stort behov av en standard för att specificera krav på defekter 

och oförstörande provning hos stålgjutgods. Idag används företagsinterna 

standarder som är ofta på gjutjärnsstandarder. 

Syftet med detta G-projekt är att samla in underlag för en nationell standard i 

frågan. Dessa har sammanställts i denna rapport. I nästa steg föreslås att ett 

utkast till en standard för defekter hos gjutstål tas fram. Förslag lämnas på 

vad som skulle kunna ingå i en sådan standard. 

10 Fortsatt arbete 

En fortsättning föreslås för att ta fram ett standardförlag enligt avsnitt 7. 
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Bilaga 1: EN-standarder med leveransvillkor och provning av stålgjutgods. 

 

Namn År Rubrik Anm 

EN 1559-1 1997 Founding - Technical conditions of 
delivery - Part 1: General 

 

EN 1559-2 2000 Founding - Technical conditions of 
delivery - Part 2: Additional 
requirements for steel castings 

 

SS-EN 1369 1996 Gjutning - Magnetpulverprovning  

EN 10213   Steel castings for pressure purposes   

EN 10293   Steel castings for general engineering 
uses  

 

EN 1370 1996 Gjutning – Kontroll av gjutyta med 
hjälp av likare 

 

SS-EN 1371-1 2001 Gjutning – Penetrantprovning – Del 1: 
Sand-, kokill- och lågtrycksgjutgods 

Tilläggskrav för 
gjuteriindustrin 

EN 1371-2 1998 Gjutning – Penetrantprovning – Del 2: 
Precisionsgjutgods 

 

SS-EN 12454  Gjutning – Visuell kontroll av ytdiskon-
tinuiteter – Stålsandsgjutgods 

 

SS-EN 12680-
1 

2003 Gjutjärn - Gjutning - Ultraljudprovning 
- Del 1: Stålgjutgods för allmän 
användning 

 

SS-EN 12680-
2 

2003 Gjutning – Ultraljudsprovning – Del 2: 
Stålgjutgods för komponenter med 
hög påkänning 

 

SS-EN 12680-
3 

2011 Gjutning - Ultraljudprovning - Del 3: 
Segjärnsgjutgods 

 

EN 12681 2003 Founding – Radiographic examination  

EN 12890 2000 Gjutning - Modeller, modellutrustning 
och kärnlådor för tillverkning av 
sandformar och sandkärnor 

 

(EN 444) 1994 Oförstörande provning - Allmänna 
principer för radiografisk undersökning 
av metalliska material med röntgen 
och gammastrålning. Upphävd 2013 

 

(EN 462)  Oförstörande provning - Bildkvalitet 
hos radiogram - Del 3: 
Bildkvalitetsklasser för järn och stål. 
Upphävd 2013 

 

(EN 473) 2008 Oförstörande provning - Kvalificering 
och examinering av OFP-personal - 
Allmänna principer- Upphävd 2012 

 

SS-EN 571-1 1997 OFP – Penetrantprovning – Del 1: 
Allmänna principer 

 

http://www.sis.se/metallurgi/provning-av-metalliska-material/ultraljudprovning-av-metalliska-material/ss-en-444
http://www.sis.se/metallurgi/provning-av-metalliska-material/ultraljudprovning-av-metalliska-material/ss-en-444
http://www.sis.se/metallurgi/provning-av-metalliska-material/ultraljudprovning-av-metalliska-material/ss-en-444
http://www.sis.se/metallurgi/provning-av-metalliska-material/ultraljudprovning-av-metalliska-material/ss-en-444
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(SS-EN 583)  Oförstörande provning - 
Ultraljudprovning - Del 1: Allmänna 
principer. Upphävd 2014. 

 

SS-EN 584-1 2006 Oförstörande provning - Industriell 
radiografisk film - Del 1: 
Klassificering av filmsystem för 
industriell radiografi 

 

 

    

EN ISO 9934  Oförstörande provning – 
Magnetpulverprovning 

 

EN 10204  Metallic products- Types of inspection 
documents  

 

SS EN ISO 
19232-3 

2013 Oförstörande provning - Bildkvalitet 
hos radiogram - Del 3: 
Bildkvalitetsklasser för järn och stål  

 

SS EN ISO 
16810:2012 

 Oförstörande provning – Ultraljud-
provning - Allmänna principer 

 

SS-EN ISO 
9712:2012 

 Oförstörande provning - Kvalificering 
och examinering av OFP-personal 

 

ISO 11970 2001 Föreskrifter och godkännande av 
svets-procedurer för svetsning vid 
tillverkning av gjutstål 

 

EN ISO 8062-
1 

 Maskintoleranser  

EN ISO 8062-
3 

 Maskintoleranser  

 

 

 

Svenska SS-standarder med tillverkningsbestämmelser för stålgjutgods. 

 

Namn År Rubrik Anm 

SS 21 98 20  TB gjutstål  

SS 21 98 07  TB Stålgjutgods  
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Bilaga 2: ASTM- och ISO-standarder  stålgjutgods. 

 

Namn År Rubrik Anm 

ASTM E 192-13 2013 Standard Reference Radiographs of 
Investment Steel Castings for 
Aerospace Applications 

 

ASTM E 446-10  Std reference radiographs for steel 
castings < 51 mm in thickness 

 

ASTM E 186-10  Std reference radiographs for Heavy-
walled, 51-115 mm, steel castings 

 

ASTM E 125  Std reference photos for magnetic 
particle indications on ferrous castings 

 

ASTM E280-10  Standard Reference Radiographs for 
Heavy-Walled (4½ to 12-in. (114 to 
305-mm) Steel Castings 

 

    

ASME sect VIII 
div 1 App 7, 8 

 A7: Examination of steel castings 

A8: Methods for penetrant (PT) 

A7 innehåller defektkrav 

    

(DIN 1690 part 2)  Technical delivery conditions for 
castings of metallic materials; 
Definition of the quality categories  

This norm is not valid any more.  

 

ISO/TS 8062-2 2013 Castings - System of dimensional 
toleran-ces and machining allowances 

 

ISO8062-3    

BNIF 359   Comparison samples for the 
assessment of the surface roughness 
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Bilaga 3: Övrig litteratur om defekter resp. stålgjutgods. 

 

Namn År Rubrik Anm 

 1974 M T Rowley. International Atlas of Casting 
1974. American Foundrymen’s Society.  

 

 1971 Atlas of Defects in Castings. The Institute 
of British Foundrymen.  
H R Euter, Ph Schneider. Gussfehler - 
Atlas 1971. Giesserei-Verlag GmbH, 
Düsseldorf.  

 

 1986 G Henon, C Mascri, G Blanc. Recherche 
de la Qualité des Pieces de Fonderie 1986 
Ed Techn. des Industries de la Fonderie.  

 

Publikation 
76201 

1976 K Åkesson. Gjutfelsanalys.Sveriges 
Mekanförbund  

 

Steel brochure 
CAEF 240304 

 Guide to quality and inspection 
requirements for steel castings 

 

Gj-föreningen 
040617 

2004  OFÖRSTÖRANDE 
PROVNINGSMETODER FÖR GJUTNA 
PRODUKTER  av Zhong-Xi Sun och Jon 
Nilsson  

 

SFSA 
Supplement 3 

 DIMENSIONAL CAPABILITIES OF STEEL 
CASTINGS 

 

Steel Castings 
Handbook, 
supplement 2 

2009 SUMMARY OF STANDARD 

SPECIFICATIONS FOR 

STEEL CASTINGS 

 

MSS SP-55-
2011 

2011 Quality Standard for Steel Castings for 
Valves, Flanges and Fittings and Other 
Piping Components - Visual Method for 
Evaluation of Surface Irregularities 

 

AFS Trans. 
2009 09-118 

2009 New standard for radiographic acceptance 
criteria for steel castings M Blair 

 

AFS 1990 International steel casting specs being set  

 

 


