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Sammanfattning 

I takt med att industrin utvecklas så ställer även kunderna högre krav på företagen. 

För att kvalitetssäkra produktionen och bibehålla konkurrenskraften är det idag 

vanligt att företag väljer att certifiera sig. Ett av de certifikaten som vänder sig mot 

gjuteribranschen och närmare bestämt duplext stål är Norsok M-650. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur denna standard kan appliceras i 

processen för att säkerställa kvaliteten på ett gjuteri och därmed få en djupare 

förståelse för kvalitetssäkring och certifiering av företag. För att uppnå detta ska en 

nulägesrapport på Norrhults Stålgjuteri AB tas fram och sedermera måste en 

undersökning av standarden ske. Utifrån denna dokumentation ska sedan en 

”Qualification Test Record” tas fram ihop med de justeringar som måste ske på 

företaget för att de ska kunna bli certifierade. 

Teorikapitlets mål är att förklara så gott det går de nyckelbegrepp och de 

vetenskapliga teorier som används som underlag i detta examensarbete. Kapitlet 

inleds med att ge en inblick i de olika konstruktionsmaterialen och deras 

mikrostruktur. Detta är relevant för förståelsen av den efterföljande beskrivningen av 

tillverkningsprocessen, efterbehandlingen av gjutgodset och de olika 

provningsmetoderna som används. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

standarder och certifieringar. 

Genomförandet var att utföra en processbeskrivning av företagets produktion. Det 

första som gjordes var att dokumentera den delen av produktionen som skedde på 

plats i Norrhult. Därefter utfördes studiebesök för att dokumentera den del av 

produktionen som utfördes av externa parter. Dessa dokumentationer har sedan 

sammanställts till en nulägesrapport. Därefter har kraven i Norsok M-650 undersökts. 

Resultatet i arbetet bör tolkas som en analys mellan Norsok M-650 och 

nulägesrapporten. Resultatet baseras på de avvikelser som dokumenterats mellan 

företagets produktion och standarden. Slutligen har en ”Qualification Test Record” 

tagits fram som ska användas av företaget vid en framtida certifiering. 
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Summary 

As the industry develops, customers gets more demanding to the industries. To be 

able to make quality assurance and to maintain competitiveness, it’s usual for the 

companies to certify their productions. One of the certifications which is directed 

towards the foundry business, and specifically duplex steel, is Norsok M-650. 

The purpose of this study is to investigate how this standard can be applied in the 

process in order to ensure the quality at a foundry and thereby give a deeper 

understanding for quality assurance and certification of companies. In order to 

achieve this a situation analysis of Norrhults Stålgjuteri AB has to be written and 

then an examination of the standard has to take place. Based on this documentation a 

“Qualification Test Record” will be written along with a list of the adjustments that 

the company will have to make in order to be certified. 

The goal with the theory chapter is to explain the key concepts and the scientific 

factors that is used as the basis for this degree project. The chapter starts by giving an 

insight into different construction materials and their microstructures. This is relevant 

for the understanding of the description that follows regarding the manufacturing 

process, the post treatment and the different testing methods that are used. The 

chapter finishes with a description of standards and certifications. 

The implementation was to write a description of the process of the company’s 

production. The first step was to document the part of the production that takes place 

in Norrhult. After that, study visits were done to document the parts of the production 

that are performed by external parties. These documentations have then been 

gathered to a situation analysis. After that the requirements in Norsok M-650 have 

been investigated. 

The result of this work should be interpreted as an analysis between Norsok M-650 

and the situation analysis. The result is based on the deviations that have been 

documented between the company’s production and the standard. Finally have a 

“Qualification Test Record” been written that will be used by the company at a future 

certification. 
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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Norsok M-650 kan appliceras i 

processen för att säkerställa kvaliteten på ett gjuteriföretag. Målet är att upptäcka 

eventuella avvikelser mellan företagets produktion och standarden samt att ta fram 

den dokumentation som krävs vid en framtida certifiering, en så kallad ”Qualification 

Test Record”. Studien har utförts genom dokumentering av Norrhults Stålgjuteri 

AB:s produktion och en analys av standarden. 

 

Nyckelord: Norsok M-650, certifiering, standard, Qualification Test Record, 

kvalitetssäkring, gjuteri, gjuteriföretag, sandgjutning, gjutstål, stål, duplext stål 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det var i slutet på stenåldern som människan först upptäckte metallerna och 

då handlade det om guld, silver och koppar[1]. Det dröjde sedan fram till 

egyptiernas storhetstid innan människan började bryta metaller i gruvor och 

då handlade det mestadels om guld. Anledningen till att de inte bröt något 

järn är därför att det är korrosionsbenäget och därmed vanligen förekommer 

som järnmalm, vilken är svår att både prospektera samt omvandla till rent 

järn. Den enda källan till järn på den tiden var sådant som fanns att hitta i 

meteoriter som hade trillat ner på jorden.  

Det skulle dröja ända fram till cirka 500 f.Kr. innan människan började gjuta 

järn och i Europa dröjde det till någon gång mellan 1200-1450 e.Kr.[2]. 

Stål ska ha tillverkats i Indien så tidigt som 500 f.Kr. men kunskapen om att 

framställa det försvann och sedan tillverkades stål endast genom smide men 

1750 så återuppfann Benjamin Huntsman processen att framställa det[3]. Det 

var dock mycket komplicerat att framställa stålet vilket gjorde att det endast 

användes till rustningar och vapen. Men i mitten på 1800-talet så hände 

något som skulle få detta att ändras. I England så arbetade Henry Bessemer 

på en process för att omvandla gjutjärn framställt i masugnar direkt till 

stål[4]. Processen fungerade som så att man smälter tackjärn som får vara i 

smältugnen ända tills allt kolet har försvunnit för att sedan tillsätta rätt 

mängder av de olika legeringsämnena. Denna nya metod gjorde att priset på 

stål sjönk drastiskt och därmed kom det att användas i allt fler applikationer 

som till exempel i byggnader och broar men på senare tid också i fordon 

samt inom offshore- och oljeindustrin. 

Metoderna för att gjuta stål har utvecklats tillsammans med samhället och 

idag är gjuteribranschen en väldigt högteknologisk bransch. Samtidigt har 

även stålet utvecklats och det finns idag ett flertal stålsorter så som kolstål, 

låglegerade och höglegerade stål. Bland de höglegerade stålen återfinns de 

stål som betecknas som rostfria och en underkategori till dessa är de duplexa 

stålen. Vid tillverkning av duplexa material (järnlegeringar som innehåller 

både ferrit och austenit) så har tillverkningsparametrarna en viss roll på 

materialets korrosionsmotstånd och dess hållfasthetsegenskaper. Olika 

slumpartade variationer i värmebehandlingen och kallbearbetningen kan 

orsaka ändringar i komponenternas egenskaper samt orsaka defekter som till 

exempel porer, utfällningar och plastisk deformation[4]. 

Anledningen till att stålet värmebehandlas och kallbearbetas är att det i 

princip aldrig förekommer som så kallad as cast, det vill säga obehandlat 

efter gjutprocessen. Därför värmebehandlas stålen för att öka hållfastheten 

samt kallbearbetas för att skapa den ytfinish som kan behövas på vissa 

detaljer. 
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I takt med utvecklingen har även kunderna börjat ställa högre krav på sina 

produkter och tillverkningen av dessa. För att undvika att variationer i 

värmebehandling och kallbearbetning uppstår samt för att kunna försäkra 

kunderna att deras krav uppfylls är det idag vanligt att företag väljer att 

certifiera sig.  

Ett sådant system för certifiering är det norska Norsok som skapades i 

början på 1990-talet av ett flertal bolag verksamma inom den norska 

offshore- och oljeindustrin. Anledningen till detta var att inom den 

industrisektorn ställs det höga krav på tillverkningen av materialen samt 

dess mekaniska egenskaper och ett standardiseringssystem är en metod för 

att se till så att dessa krav uppföljs. 

En av de nuvarande aktiva Norsok-standarderna är M-650 som bland annat 

beskriver kraven för alla tillverkningsformer av duplexa rostfria stål. 

1.2 Problembeskrivning 

I takt med att tekniken går framåt och konkurrensen bland industrierna tätnar 

så ökar också behovet av att kunna säkerställa såväl materialkvalitet som 

god ekonomisk tillväxt bland företagen. Enligt Boiral och Gendron[6] så är 

även miljöfrågan och hållbar utveckling en stor utmaning för industrierna 

idag. Företagen är pressade att kunna visa upp bevis på deras aktiva arbeten 

inom allt ifrån kvalitet till hållbar utveckling. För att kunna övertyga diverse 

intressenter att en viss tillverkningsprocess lever upp till ställda krav och 

förväntningar så har det de senaste decennierna utvecklats ett antal certifikat 

som företagen kan tillgå. 

Norsok bygger på 40 år av erfarenhet från oljeindustrin och är ämnad att 

skapa kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet för den norska oljeindustrins 

utveckling och verksamhet. Också även för andra företag inom området. 

Idag finns det 79 st. nationella Norsok-standarder som används aktivt[7].  

En av dessa 79 standarder är Norsok M-650. Den fastställer att företaget 

som ska certifieras håller måtten inom kompetens och erfarenhet men också 

att rätt anläggningar och tillräckliga verktyg finns[8]. 

Med detta sagt så går det konstatera att det blir allt viktigare med 

kvalitetssäkring och hållbar utveckling för att företagen ska kunna behålla 

sin konkurrenskraft. Och certifiering är ett bra hjälpmedel för detta ändamål. 

Därför kommer detta arbete besvara frågan:  

Hur skulle ett företags processer kunna justeras för att uppfylla kraven 

enligt Norsok M-650? 
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1.3 Mål och syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Norsok M-650 kan appliceras i 

processen för att höja kvaliteten på ett modernt gjuteri och därmed få en 

djupare förståelse för kvalitetssäkring och certifiering av företag. 

För att uppnå syftet och besvara frågan ” Hur skulle ett företags processer 

kunna justeras för att uppfylla kraven enligt Norsok M-650?” finns vissa 

delmål att uppnå. Första steget är att ta fram en aktuell nulägesrapport på 

företaget, där det framgår hur processerna fungerar i dagsläget. Härefter 

måste en undersökning av själva standarden genomföras. Nulägesrapporten 

och resultatet från undersökningen kommer sedan att jämföras och från detta 

kommer dokumentation att tas fram som beskriver vad som måste justeras i 

företagets processer för att dessa ska uppfylla kraven i Norsok M-650. 

Tillsammans med detta kommer även de nödvändiga dokument som krävs 

inför en certifiering att tas fram. Slutligen kommer företaget att inneha all 

den nödvändiga informationen för att kunna gå vidare med sin ansökan om 

att bli certifierade enligt Norsok M-650. 

1.4 Avgränsningar 

Då företaget redan är certifierade enligt ISO 9001, som är ett krav för 

Norsok-standarden, så kommer denna ISO-standard ej tas upp vidare i detta 

projekt.  

Under detta arbete kommer inte heller de delar av produktionen som inte 

behandlas av Norsok M-650 att undersökas. Eventuell personalutbildning 

kommer också att vara exkluderad från detta arbete då det förutsätts att de 

anställda redan uppfyller de kompetenskrav som finns. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I detta avsnitt kommer de synsätt som är aktuella inom dagens forskning att 

beskrivas. Inom forskning finns det två olika synsätt och dessa är positivism 

och hermeneutik. Anledningen till att det finns två olika synsätt inom 

forskningen är att människor är olika och att det därmed råder delade 

meningar om hur världen ser ut[9]. 

2.1.1 Positivism 

Grundtanken inom positivism är att världen är objektiv. Med det menas att 

forskaren neutralt kan studera samhället därför att de är två separata element. 

Positivisterna utgår från att allt går att studera genom att se, höra och känna. 

Utifrån detta skulle då påståenden och reflektioner betraktas som hypoteser 

som därmed kunde prövas genom objektiva studier. Positivisterna utgår 

också ifrån att generella lagar styr samhället vilket innebär att slutsatser från 

forskningen måste gälla alla typer av organisationer oavsett tidpunkt och 

social miljö. Positivismen har fått stark kritik då den anser att det saknar 

mening att fråga människor om deras uppfattning om saker[9]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Som svar på kritiken mot positivismen skapades hermeneutiken som är 

positivismens raka motsatts. Hermeneutiken grundar sitt synsätt i 

studerandet av hur människor uppfattar saker och anser därmed att världen 

inte är objektiv då den uppfattas olika av olika personer. Därmed anser även 

hermeneutiken att det inte finns några generella lagar som gäller för 

samhället utan forskaren måste bilda sig en ny uppfattning för varje fall. 

Detta gjorde också att den kumulativa teorin att all forskning skulle bygga 

vidare på äldre förkastades[9]. 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Vårt vetenskapliga synsätt ligger varken hos positivismen eller 

hermeneutiken. För att kunna genomföra studien så måste undersökningarna 

ske mestadels objektivt där vi studerar och observerar de olika 

arbetsprocesserna utan att ha några förutfattade meningar om hur 

processerna ska gå till. Därmed har vi jobbat på ett positivistiskt sätt men 

samtidigt har även ett hermeneutiskt sätt att arbeta använts då personer har 

blivit intervjuade för att tillräcklig information ska kunna erhållas. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Med vetenskapliga angreppssätt menas vilket tillvägagångssätt som 

forskaren ska använda sig av för att koppla samman teorin med verkligheten 

kring forskningsämnet. De tre begrepp som är erkända inom forskningen 

gällande vetenskapliga angreppssätt är induktion, deduktion samt abduktion. 

2.2.1 Induktion 

Vid en induktiv ansats så går forskarna från empiri till teori. Detta innebär 

att forskaren går ut i verkligheten utan några förväntningar och samlar in 

relevant information. Därefter gås det insamlade materialet igenom och med 

detta som grund skapar forskaren teorierna. Målet med användandet av en 

induktiv ansats är att ingenting ska begränsa informationen som forskaren 

samlar in[9]. 

2.2.2 Deduktion 

Deduktion ses ofta som raka motsatsen till induktion då forskaren utgår från 

redan kända teorier. Det innebär att forskaren undersöker tidigare rön och 

teorier och därmed skapar sig en förväntning om hur världen ser ut. Sedan 

går forskaren ut och samlar in empiri för att se om förväntningarna stämmer 

överrens. Deduktion har fått viss kritik då det föreligger en risk att forskaren 

endast söker efter information som han finner relevant och som stödjer hans 

förväntningar. Därmed finns då risken att den viktigaste informationen 

uteblir[9]. 

2.2.3 Abduktion 

En tredje metod för att koppla samman teorin med verkligheten är då 

abduktion. Abduktion kan ses som en blandning mellan induktion och 

deduktion. Det första steget är att utifrån ett ensamt fall arbeta fram en teori. 

Under denna period arbetar då forskaren induktivt. Därefter prövas denna 

teori på nya fall för att se om den stämmer och under denna tid så arbetar då 

forskaren deduktivt. Därefter kan teorin utvecklas för att bli mer generell 

och stämma in på fler fall. Fördelen är att forskaren inte blir låst på samma 

sätt som när denne arbetar induktivt eller deduktivt. Nackdelen med 

abduktion är att alla forskare har tidigare erfarenheter vilket gör att 

forskningen inte startar förutsättningslöst. Därmed finns risken att forskaren 

omedvetet väljer forskningsobjekt utifrån tidigare erfarenheter och samtidigt 

skapar teorier som utesluter andra tolkningar[10]. 
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2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Detta arbete har utgått från en studie av den gällande standarden som kan 

anses vara en teori gällande hur arbetsmetoderna ska gå till. Därefter 

genomfördes en undersökning på företaget för att se om företaget arbetar på 

samma sätt som teorin anger. Sedan gjordes en analys av undersökningen 

och på de punkter företagets arbetssätt inte stämmer överens med teorin 

kommer detta åtgärdas. Därmed anses det att angreppssättet har varit 

deduktivt. 

2.3 Forskningsmetod 

För att göra det möjligt att besvara den angivna problemfrågan finns det två 

tillvägagångssätt. 

För att kunna tolka och bearbeta den insamlade informationen systematiskt 

går det antingen arbeta utifrån ett kvantitativt eller ett kvalitativt arbetssätt. 

Nedan kommer en beskrivning av de båda forskningsmetoderna. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Denna metods huvudsyfte är att skapa en förståelse för studien. En mindre 

vikt läggs på att säkerställa den insamlade datans generella validitet. Det 

centrala i denna metod är att genom flera olika sätt samla in information för 

att på så sätt få en bättre bild av problemet som studeras. En annan del av 

detta arbetssätt är att få en bättre förståelse för helheten i studien.  

Det signifikanta för denna metod är närheten till informationens källa[11]. 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Denna metod är mer inriktad på struktur och har en grund inom 

naturvetenskapen där resultaten ofta går att beskriva med siffror. Den 

kvantitativa metoden bygger på ett förutsättningslöst och objektivt synsätt. 

Förutsättningen för metoden grundar sig i att den som utför forskningen har 

en förkunskap inom ämnet som skall studeras. Med hjälp av denna kunskap 

kan forskaren sedan definiera problemet och applicera en lämplig 

analysmetod. 

Det signifikanta för denna metod är de statistiska mätmetoderna och avstånd 

till informationens källa[11]. 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Det första som skedde i detta arbete var att söka information från flera 

källor, så som facklitteratur och kurslitteratur, för att sedan analysera 

informationen och få en insikt i ämnet. Andra viktiga 
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informationsuppsamlingar har också skett genom intervjuer och 

observationer. Dessa tillvägagångssätt anses vara kvalitativa. En stor del i 

arbetet har även handlat om att tyda en standard och applicera denna i 

produktion, vilket är ett kvantitativt arbetssätt. Slutsatsen är därför att både 

den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden har använts. 

2.4 Datainsamling 

Vid insamling av data finns det ett flertal metoder att använda och dessa 

passar olika bra beroende på sammanhang och syfte. På grund av detta så 

måste metoderna för datainsamling väljas efter vad som är syftet med 

undersökningen[12]. Nedan följer en beskrivning av de 

datainsamlingsmetoder som har använts för denna studie. 

2.4.1 Intervjuer 

Med intervju åsyftas ett personligt samtal mellan en intervjuare och en 

informant. Intervjuer kan läggas upp på en mängd olika sätt men oftast delas 

intervjuerna in i två huvudgrupper. Dessa är kliniska intervjuer och 

fältintervjuer. Kliniska intervjuer innebär att informanten kallas in till 

forskningsinstitutionen. Fältintervjuer däremot innebär att intervjuaren åker 

ut till informanten och besöker den i dess livsmiljö, t.ex. i hemmet eller på 

arbetsplatsen. Intervjumetodiken är krävande, flexibel och valid vilket gör 

den till ett bra verktyg för inhämtande av information. Intervjuer kan även 

delas in i ostrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Vid 

ostrukturerade intervjuer sker själva intervjun som ett samtal baserat på olika 

teman och problemställningar. Vid strukturerade intervjuer så har 

intervjuaren istället förberedda frågor och ibland även svarsalternativ[13]. 

2.4.2 Observationer 

Observationer går ut på att forskaren använder sig själv som mätinstrument 

och noterar sina intryck. Då forskaren använder sig själv som mätinstrument 

är det viktigt att vara medveten om sådant som kan påverka objektiviteten i 

noteringarna. Sådant som kan påverka är felfaktorer, förväntningar och 

förutfattade meningar. Därför är det viktigt att använda sig av ett strukturerat 

observations- eller bedömningsschema vilket är till för att göra proceduren 

systematisk. 

Observationer kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är så kallat explorativt och 

osystematiskt. Det vanligaste är dock motsatsen där observationsarbetet är 

planerat och görs på ett systematiskt sätt. För att kunna göra en planlagd 

observation krävs det dock förarbete där det har bestämts vad som ska letas 

efter, vilka som ska observeras samt hur länge observationen ska pågå. 

Dessutom ska det finnas planlagt för hur allt ska registreras. Observationer 
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kan även ske helt öppet eller dolt. Vid öppna observationer så har 

observatören klargjort vad som kommer ske medans vid dolda observationer 

så vet inte de som blir studerade om vad som händer. Utgångspunkten för 

observationer är att de ska ske med samtycke från de som deltar[13]. 

2.4.3 Dokument 

Dokumentär forskning är ett begrepp som används då den forskning som 

bedrivs använder sig av dokument som primär källa. Dokument kan 

förekomma i ett flertal olika former varav de vanligaste är skriven text, 

digital kommunikation samt visuella källor. Fördelen med att använda sig av 

dokumentär forskning är att dokument innehar två egenskaper som gör dem 

väldigt användbara. Dels innehåller dokument information som kan 

användas som belägg vilket innebär att värdet i det är högre än enbart det 

bokstavliga. Samtidigt som de är en förhållandevis permanent handling där 

den information som finns i dokumentet består i oförändrad form över en 

väldigt lång tid. 

Det finns ett flertal olika sorters dokument som räknas som dokumentära 

datakällor. Statspublikationer och officiell statistik är ett användbart verktyg 

då det auktoritativt, objektivt och faktabaserat. Dagstidningar och tidsskrifter 

utgör även de en bra källa men informationen i dem är beroende på 

journalistens sakkunskaper och publikationens specialisering[14]. 

2.4.4 Val av datainsamlingsmetod 

Denna forskningsstudie förhåller sig inte strikt till endast en av de ovan 

nämnda datainsamlingsmetoderna utan studien använder sig av både 

dokumentanalys, intervjuer och observationer. För att kunna skapa en 

uppfattning om kraven som ställs på företaget så måste de korrekta 

dokumenten för standarden undersökas och analyseras. Det kommer även att 

vara nödvändigt att undersöka företagets register gällande dokument som 

visar materialegenskaper. 

Intervjuer och observationer som har utförts har skett till största del hand i 

hand då observationer av arbetsmetoderna har utförts i fabriken för att skapa 

en förståelse för hur processen går till. Om det under observationerna har 

uppstått några tveksamheter har kortare intervjuer genomförts med de 

anställda där tveksamheterna har retts ut. 
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2.5 Källor 

Källornas ursprung och tillförlitlighet spelar en central roll i ett arbete. Det 

är de som ligger till grund för hur trovärdigt resultatet av ett arbete blir. Det 

är viktigt att använda sig utav källor som är objektiva och som inte vinklar 

ett resultat åt något visst håll. 

2.5.1 Primär- och sekundärkällor 

Källor kan generellt sätt delas upp i två kategorier: primär- och 

sekundärkällor. De primära är de som erhålls direkt, så som en 

dokumenterad intervju som har ägt rum under arbetets gång, medan de 

sekundära är sådana som har samlats upp vid ett tidigare stadie eller som är 

en tolkning av primärkällor, så som när en nytolkning utförs av en tidigare 

dokumenterad intervju. Vissa källor kan vara både primära och sekundära 

beroende på aspekten[12]. 

2.5.2 Källanalys 

Källanalysen kan delas upp i en extern och en intern del. Den externa delen 

handlar om att avgöra om källan är äkta och om den ger en sanningsenlig 

bild av det den skall skildra. En sådan här analys kan till exempel gå ut på 

att kontrollera om en författare för en källa verkligen är upphovsmannen. 

Vid den interna analysen ligger fokus mer på att analysera innehållet för att 

kontrollera om den stämmer. Det är också viktigt att ta i beaktning hur 

noggrann upphovsmannen har varit med att få med all nödvändig 

information. Om det är så att viktig information är utelämnad finns det risk 

att källan är vinklad och därför ej godtagbar[12]. 

2.5.3 Val av källor 

Under arbetets gång har litteraturstudier utförts där informationen har 

jämförts från olika källor. Denna typ av undersökning är bestående av 

sekundära källor då vi har fått tolka redan insamlad information och sedan 

dra egna slutsatser där ifrån. Vid de intervjuerna som utförts och 

dokumenterats, de primära källorna, har också en säkerställning gjorts av att 

vederbörande är kunnig inom ämnet och har relevant kunskap för att kunna 

besvara de frågor som ställts. Vid framtagningen av nulägesrapporten lades 

också stor vikt på att vara med ute i produktionen för att observera 

processerna för att på så sätt få en så sanningsenlig bild av verksamheten 

som möjligt. 
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2.6 Tillförlitlighet 

Vilken metod som än används för datainsamlingen så är det viktigt att 

kontrollera dess validitet och kontrollera att framtagen fakta stämmer 

överens med verkligheten. Två begrepp som måste redas ut för att förstå hur 

väl en studies tillförlitlighet är, är reliabilitet och validitet. 

2.6.1 Validitet 

Validitet kan kortfattat beskrivas som hur giltigt ett mätresultat eller 

insamlad information är. För att ta reda på detta måste författaren kontrollera 

att resultatet mäter det som skall mätas samt att resultatet behandlar alla 

faktorer som spelar in på slutresultatet[13]. 

Det finns två typer av validitet vilka är teoretisk och empirisk validitet. Den 

förstnämnda innebär att utifrån en teori tolka hur väl mätresultatet stämmer. 

Den senare handlar om att jämföra mätresultatet med andra resultat för att på 

så sätt kunna avgöra dess validitet[13]. 

2.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas i vilken grad som mätresultaten blir desamma vid 

upprepade mättillfällen och liknande förhållanden[12]. Reliabilitet handlar 

också om huruvida den insamlade informationen är pålitlig[11]. 

För att pröva detta går det göra om ett test flera gånger för att se om ett 

mätvärde är stabilt. En sådan här procedur kallas vanligen för test-retest-

metod. När en mätning i flera steg skall göras är det viktigt att kolla på hur 

var och en av stegen påverkar varandra. Detta benämns som en ledanalys[13]. 

2.6.3 Vår tillförlitlighet 

I den här studien har stor vikt lagts på att få en hög validitet och reliabilitet. 

Framförallt har flera olika källor använts för att säkerställa validiteten i 

informationen. Undersökningar har också skett där den insamlade 

informationens pålitlighet har legat i fokus för att därmed kunna säkerställa 

reliabiliteten. 

Vid kontroll av vilken information som är av intresse för studien har 

Norsok-standarden granskats. Avgränsningarna för studien har också legat 

till grund för vilka fokusområden som informationsinsamlingen har riktats 

åt. Detta för att författarna ska kunna avgöra vilken information som är 

valid. 
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2.7 Sammanfattning av valda metoder 

I figur 1 finns en sammanfattning av våra valda metoder. 

 

Figur 1 - Våra valda metoder 
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3. Teori 

Teoridelens mål är att förklara så gott det går de nyckelbegrepp och även 

vetenskapliga teorier som används som underlag i detta examensarbete.  

Teorin kommer att behandla: 

 Materialgrupper, strukturer och gjutstål 

 Sandgjutningsprocessen i allmänhet 

 Värmebehandlingsprocessen 

 Förstörande och oförstörande provningsmetoder 

 Standarder och certifieringar 

3.1 Konstruktionsmaterial 

Moderna konstruktionsmaterial kan delas in i tre grundläggande 

materialgrupper. Dessa är keramer, polymerer och metaller. Det finns även 

en fjärde grupp som benämns som kompositer och som innehåller material 

vilka består av en blandning av de föregående grupperna. 

Keramer är blandningar mellan metaller och icke-metalliska ämnen och 

dessa är oftast oxider, nitrider och karbider. Denna materialgrupp innehåller 

även cement, glas samt material tillverkade av lermineraler t.ex. porslin. Sett 

till dess mekaniska egenskaper är keramer relativt styva och starka samt att 

de oftast är väldigt hårda. En fördel med keramer är att de tål höga 

temperaturer och detta bättre än ett flertal metaller[15]. 

Till polymererna räknas de allmänt kända materialgrupperna plast och 

gummi. Dessa består oftast av en organisk blandning baserad på kol, väte 

eller andra icke-metalliska ämnen. Polymererna har väldigt stora molekylära 

strukturer och dessa är oftast uppbyggda på en bas av kol. Några av de mest 

kända polymererna är polystyren (används i frigolit), polyeten (används till 

avlopps- och vattenrör) samt nylon (används bl.a. till mekaniska delar och 

kläder). Polymererna har en låg densitet och deras mekaniska egenskaper 

skiljer sig från metallerna och keramerna genom att de inte är lika starka och 

styva. De flesta polymererna är lätta att forma till komplicerade strukturer 

men en stor nackdel med dem är att de inte tål höga temperaturer innan de 

börjar mjukna[15]. 

Metaller består av ett eller flera metalliska grundämnen och ofta 

förekommer det små mängder icke-metalliska ämnen. Metallerna är väldigt 

kompakta i jämförelse med keramerna och polymererna. Sett till de 

mekaniska egenskaperna så är metallerna starka och styva men samtidigt 
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duktila vilket gör att de tål stora deformationer utan att gå sönder. På grund 

av deras motståndskraft mot frakturer så är det vanligt att de används i en 

mängd olika byggnadsapplikationer. En unik egenskap med metallerna är att 

de har elektroner som inte är bundna till speciella atomer. Detta gör att de 

leder elektricitet och värme bra[15]. 

Metallerna brukar delas in i tungmetaller och lättmetaller baserat på deras 

densitet. Lättmetaller är material som har en densitet vilken är lägre än 

4,5[g/cm3]. Till lättmetallerna räknas därmed de kända materialen 

aluminium, magnesium och titan. Dessa material används främst till 

viktbesparande konstruktioner som t.ex. inom flygplansindustrin. Titan 

används även förekommande inom läkemedelsbranschen till olika proteser. 

En nackdel med lättmetallerna är dess höga materialkostnad[16] men detta 

vägs upp då de har hög hållfasthet, korrosionshärdighet och 

ledningsförmåga i kombination med låg vikt[17]. Tungmetaller är då material 

med en densitet på över 4,5–5,0[g/cm3]. Detta gör att nästan alla av de 

metalliska grundämnena klassas som tungmetaller. Några exempel är krom, 

volfram, tenn, bly, koppar och järn[18]. Av dessa ämnen så har järn en 

särställning då det som konstruktionsmaterial är väldigt mångsidigt. Detta 

beror på att strukturen i järn ändras beroende på vilken temperatur materialet 

befinner sig vid. Järn som konstruktionsmaterial delas huvudsakligen in i 

grupperna gjutjärn och stål[19]. Stålet delas i sin tur in ytterligare där en 

indelning är i konstruktionsstål, verktygsstål och rostfria stål[16]. Till de 

nämnda konstruktionsstålen hör även gjutstålen som kan delas in på olika 

sätt beroende på hur de är legerade. Det speciella med gjutstålen är 

tillverkningsmetoden, vilken hörs på namnet[19]. 

3.2 Mikrostrukturer 

Metallografi innebär läran om materialets struktur och kristallbyggnad. 

Strukturerna går att studera med hjälp av ett mikroskop och de ligger till 

grund för materialegenskaperna. Med kristallbyggnad menas bland annat 

kristallernas storlek och anordning[20].  Bland de material som är tekniskt 

intressanta finns två huvudgrupper av kristallbyggnader. Dels de amorfa 

materialen som är glas och vissa plaster och dels de kristallina materialen 

som är metaller. De amorfa materialen saknar regelbundenhet i sin 

mikrostruktur medans den kristallina gruppen byggs upp av regelbundna 

tredimensionella kristaller[19]. 
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Kristalltyperna kan vara av olika slag. Figur 2 visar tre olika typer vilka är 

FCC, BCC och HCP[19]. 

 

Figur 2 - Kristalltyper 

Beroende på vilken temperatur som smältan värms upp till så bildas olika 

strukturer. Figur 1 i bilaga 1 visar hur faserna varierar med kolhalt och 

temperatur för en järn-kol-legering. 

Järnet uppträder i olika varianter av mikrostrukturer. Vid 910C omvandlas 

det rena alfajärnet till gammajärn och vid 1400C bildas deltajärn. 

Alfajärnets struktur benämns som ferrit, gammajärnets som austenit och 

deltajärnets som delta-ferrit. Vid de här övergångarna förändras 

kristalltyperna i materialet. De har stor betydelse på materialegenskaperna. 

Till exempel så har FCC-strukturen (austenit) lättare att lösa kol i järnet än 

vad BCC-strukturen (ferrit) har. Vid en järn-kol-legering kommer faserna att 

förändras enligt figur 1 i bilaga 1. Då uppträder austenit vid rumstemperatur 

endast i vissa höglegerade stål, så som duplext stål[21]. Figur 2 i bilaga 1 

visar stålets strukturbeståndsdelar. 

3.2.1 Störningar i kristallbyggnaden 

Vakanser är en typ av störning i materialet och innebär att en atom saknas i 

kristallen. Detta sker både naturligt i materialet och vid 

tillverkningsprocessen. Vakanserna påverkar varandra med en viss 

attraktionskraft vilket kan leda till en sammanslagning av tomrum. Det är 

först vid dessa sammanslagningar som störningarna blir av betydande art. 

Defekterna som blir i materialet kan med tiden starta sprickor. Antalet och 

rörligheten bland vakanserna beror på temperaturen. Vid högre temperaturer 

ökar rörligheten och förflyttningen. Vid förflyttningen är det grannatomen 

som intar vakansens plats vilket också kallas för ett diffusionsförlopp. Vid 

ett sådant förlopp är det värmeenergin som strävar efter att utjämna de 

koncentrationsskillnader som finns i kristallen[19]. 
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3.2.2 Segringar 

När en ren metall smälts ned och sedan tillåts att svalna förblir temperaturen 

konstant under fasomvandlingen. Om samma procedur sker för en legering 

blir stelningsförloppet annorlunda, det sker inom ett temperaturintervall. 

Detta leder till att stelningsförloppet skapar en variation i den stelnade 

strukturens sammansättning vilket också kallas för segring. Detta är en av 

anledningarna till varför gjutgods värmebehandlas[19]. 

3.3 Gjutstål 

Gjutstål är en legering mellan järn och kol som förekommer med eller utan 

tillsatser av andra legeringselement. Gjutstålet kännetecknas av höga 

gjuttemperaturer och stora krympningar vid stelningen. Därför måste 

särskilda åtgärder vidtagas för att minska riskerna för vanliga problem som 

uppstår vid gjutningsprocessen så som fastbränning i formar och sprickor i 

materialet. De faktorer som påverkar de mekaniska egenskaperna mest är 

den kemiska sammansättningen, värmebehandlingen och 

svalningshastigheten. 

Vid det långsamma stelnandet får stålet en ojämn struktur, så kallat segring. 

Kornstorleken blir varierande och strukturbeståndsdelarna ojämnt fördelade. 

Stålgjutgods måste därför genomgå någon form av värmebehandling under 

tillverkningsprocessen. Beroende på vilken värmebehandling stålet 

genomgår blir egenskaperna olika[19]. 

Gjutstål brukar delas upp i tre grupper efter den kemiska sammansättning 

vilka är olegerat, låglegerat och höglegerat stål[19]. 

Det olegerade stålet, ofta benämnt som kolstål, består utöver järn och kol 

även av en liten mängd kisel och mangan, ca 1 % av vardera. Låglegerat stål 

innehåller utöver tidigare nämnda grundämnen även bl.a. krom, nickel och 

molybden, där dessa legeringar står för upptill 5,5 % av materialet. De 

höglegerade stålen består av samma legeringsämnen, skillnaden är att här 

står legeringsämnena vanligen för mellan 10-50% av den totala mängden 

material[20]. 

Gjutjärnet är liksom gjutstålet en legering av järn och kol. Gjutjärnet brukar 

delas upp i fem materialgrupper vilka är gråjärn, segjärn, vitjärn, aducerjärn 

och kompaktgrafitjärn. Gråjärn är det vanligaste gjutna materialet och detta 

beror på den goda bearbetbarheten, god flytbarhet och att den ger lite 

krympningar och sugningar vid stelning och svalning. Sugningarna i 

gråjärnet motverkas av den fjällformiga grafiten, som utskiljs ur materialet 

när det stelnar och drar ihop sig[19]. 

Skillnaden mellan gjutstål och gjutjärn är att stålet gjuts vid en högre 

temperatur vilket medför att sanden som används vid formtillverkningen 



16 

Linus Adén & David Ulmhed 

måste tåla högre temperaturer vid gjutning av stålet. Anledningen till den 

högre gjuttemperaturen beror på att stål oftast legeras med ett flertal olika 

metaller som har en högre smälttemperatur än gjutjärnet vilket höjer hela 

legeringens smält- och gjuttemperatur. Större hänsyn måste också tas för 

sugningen som sker i stålet vid stelningen. Anledningen till detta är att stålet 

inte har samma grafitstrukturer som gråjärnet vilket motverkar sugning i 

materialet. Fördelen med gjutstålet är att det generellt är segare och har en 

högre brottgräns[19]. Stålet har också en avsevärt högre svetsbarhet än det 

högkolhaltiga gjutjärnet[21]. 

3.4 Gjutmetoder 

Med gjutmetoder menas de tillverkningsmetoder där flytande metall hälls i 

en form med den önskade geometrin för att därmed tillverka en färdig detalj. 

Gjutning kan ske i både permanenta formar och engångsformar. Exempel på 

metoder för permanenta formar är kokillgjutning och pressgjutning. 

Gjutning i sandform hör till metodgruppen engångsformar. Vid val av 

gjutmetod måste relationen mellan gjutmetod och gjutlegering tas i 

beaktande. Vissa gjutmetoder lämpar sig bättre för vissa gjutlegeringar[22]. 

Även storleken på serien som ska gjutas har en stor roll vid val av gjutmetod 

och formmetod. Vid en liten serie där endast ett fåtal detaljer ska gjutas är 

handformning i sand med en trämodell den metod som vanligen är billigast. 

När seriestorleken sedan ökar så blir det billigare att använda maskinell 

formning[23]. Vid seriestorlekar över 3000-5000 enheter så är gjutning i 

permanenta formar lämpliga metoder och processerna blir då allt mer 

automatiserade[24]. 

3.4.1 Stålgjutning i sandformar 

Gjutprocessen innehåller ett flertal olika steg. Det första steget vid 

stålgjutning i sandformar är att tillverka en modell. Det börjar med att göra 

en simulering av vad som kommer ske i den beställda detaljen under 

gjutningen. Utifrån denna simulering sker sedan ändringar i detaljens 

utseende. Anledningen till ändringar kan vara att skapa en jämnare 

stelningshastighet i detaljen eller för att undvika att sugningar och andra 

defekter uppstår.  

När simulering och eventuella ändringar har gjorts beställs sedan en modell 

från en modellmakare. Vid små serier är trämodeller de vanligast 

förekommande[23]. Beroende på utformningen på detaljen kan även en 

kärnlåda behöva tillverkas. Kärnlådan används till att tillverka kärnan som 

ska vara i gjutformen. Kärnan är till för att skapa ett hålrum i detaljen som 

gjuts och är därför inte något som behövs vid gjutning av alla detaljer. 

Nästa steg i processen är sedan att tillverka själva gjutformen. Då gjutstål 

har en smälttemperatur på över 1400°C är det viktigt att använda en sand 
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med hög sintringstemperatur[24]. Detta för att undvika att sanden bränner 

ihop vilket gör att den blir svår att slå sönder samt att den kan fastna på ytan 

av den gjutna detaljen. Av denna orsak är det vanligt att kvarts- eller 

zirkonssand används. Kvartssand har en sintringstemperatur runt 1500°C 

vilket gör den lämplig för stålgjuterier. Nackdelen är att kvartssand har en 

stor värmeutvidgning vilket gör att formväggen kan spricka och gjutgodsfel 

uppstår[25]. Detta gör att zirkonsanden är mer lämpad som formsand då 

sintringstemperaturen ligger runt 1600°C och värmeutvidgningen är låg. 

Nackdelen är dock att priset på zirkonsand är högt jämfört med andra 

sandtyper[26]. Vid tillverkningen av sandformar måste även ett bindemedel 

tillsättas för att binda samman sandkornen samt få formen att hårdna.  

Vid långa serier är det vanligaste bindemedlet bentonit medans för korta 

serier samt för kärntillverkning är det olika sorter kemiska bindemedel[27]. 

Ett av de vanligaste kemiska bindemedlen är vattenglas. Vattenglas består av 

natriumsilikat (Na2O·SiO2) och vatten och är unikt på så sätt att det kan 

härdas med ett flertal olika metoder. Dessa är härdning med ester, 

torkningshärdning och härdning med koldioxid (CO2)
[28]. 

Vid tillverkning av små detaljer i mindre serier är handformning den 

vanligaste metoden. Även vid tillverkning av stora detaljer i små serier så är 

handformning den smidigaste metoden. Vid handformning av större detaljer 

är det dock vanligt att mekaniska hjälpmedel som t.ex. luftrammar används 

för att underlätta packningen. Vid större serier används vanligtvis maskiner 

för att tillverka gjutformarna. Det finns numera både halv- och 

helautomatiska maskiner där de senare kan utföra hela arbetet med iläggning 

av kärnor inkluderat. Detta gör att antalet anställda i formtillverkningen 

minskas samtidigt som produktionstakten ökar[24]. 

När gjutformarna är färdiga bestryks ytan som formar detaljen med en 

blandning som kallas black. Syftet med användningen av detta är att skapa 

en jämn och slät yta på den färdiga detaljen samtidigt som gjutformen får en 

bättre värmebeständighet. Innehållet i blacken skiljer sig beroende på sanden 

som används till gjutformarna och även konsistensen skiljer sig åt[24]. 

Det sista som måste göras innan formar och eventuella kärnor kan användas 

är att torka dessa. Beroende på vilket bindemedel som används så torkas 

formar och kärnor på olika sätt. Vid användande av vattenglas krävs inga 

höga temperaturer för torkning utan det räcker att formar och kärnor 

placeras i ett uppvärmt rum i en till två dagar. Används däremot bentonit 

som bindemedel sker torkningen i ungar med temperaturer upp mot 

250°C[24]. 

Nästa steg i gjutprocessen är att smälta materialet som ska gjutas. Vid 

smältning av gjutstål används i huvudsak tre olika ugnstyper. Utomlands 

används mestadels martinugnar för denna process medans i Sverige är den 

vanligaste typen ljusbågsugnen. Även induktionsugnar används för att 

smälta gjutstål[24]. 
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Under smältprocessen smälts råmaterial men det är också då som 

legeringsämnena tillsätts. Mängden råmaterial och legeringsämnen räknas 

oftast fram i ett datorprogram som baserar uträkningarna på vilken legering 

som gjuts samt vikten på smältan. Innan avgjutningen kan ske så måste två 

viktiga prover tas på smältan. Det ena provet tas för att kontrollera 

sammansättningen och detta görs oftast genom att utföra en 

spektrometeranalys. 

Detta går till så att ett litet prov gjuts ifrån den aktuella smältan för att 

därefter snabbt kylas ner. Provbiten slipas på den sidan som analysen ska 

utföras på. Provbiten placeras sedan i spektrometern och en gnista skapas 

mellan provbiten och den wolfram-elektrod som finns i spektrometern. För 

att undvika att den omgivande luften påverkar provet så spolas argon runt 

wolfram-elektroden för att skapa en skyddande atmosfär[29]. 

När gnistan skapas så förångas en viss del av provbiten. Detta gör att atomer 

exciteras och därmed uppnår deras elektroner ett högre energitillstånd. När 

dessa elektroner sedan återgår till sina ursprungliga energitillstånd utsänds 

ett ljus som fångas upp av spektrometern. Spektrometern bryter upp ljuset i 

olika våglängder och sedan mäter sensorer intensiteten hos våglängder som 

är karakteristiska för olika material. Ju intensivare en viss våglängd är desto 

större mängd av materialet finns i provbiten. Spektrometern är endast 

programmerad för en viss typ av prover sett till de ingående elementen och 

dess koncentrationer och kan därmed inte mäta mängder som ligger utanför 

dessa[29]. 

Den dator som är kopplad till spektrometern räknar sedan fram mängden av 

de olika legeringsämnena och utifrån detta så räknar den även fram vilka 

legeringsämnen som måste tillsättas samt mängden av dessa. Därefter så 

sker en korrigering av smältan. 

Det andra provet som tas är för att se temperaturen i smältan. Detta görs 

vanligen med ett termoelement och för gjutstål är denna kontroll extra 

viktig. Detta beror på att smältans temperatur vid avgjutningen har en stor 

inverkan på materialegenskaperna och små avvikelser hos smältan kan skapa 

stora förändringar i materialegenskaperna[30]. 

Det sista steget i gjutprocessen är avgjutningen. Detta är det steg då smältan 

hälls över till gjutformen. Vid stålgjutning i sandformar används en skänk 

för att transportera smältan mellan ugnen och gjutformen. Skänkar finns i ett 

flertal olika storlekar och utföranden. De flesta av dem är tillverkade i stål 

och fodrade med ett keramiskt material på insidan för att tåla temperaturen 

som smältan avger samtidigt som det isolerar[31]. 

För att undvika problem med den gjutna detaljen är det viktigt att gjutningen 

sker så fort som möjligt efter att smältan tappats över till gjutskänken. Vid 

gjutningen är det viktigt att flödet mellan skänken och formen är konstant 



19 

Linus Adén & David Ulmhed 

annars uppstår risk att metallen stelnar till och då bildar olika lager. Därefter 

lämnas den gjutna detaljen för avsvalning och stelning. 

3.5 Efterbehandling 

Det första steget vid efterbehandlingen är urslagningen. Syftet med 

urslagningen är att slå sönder engångsformen och kärnan och då frigöra den 

gjutna detaljen. Väntetiden som krävs mellan gjutningen och urslagningen 

beror på godstjockleken samt kolhalten. Detaljer med större dimensioner och 

högre kolhalt, alternativt legerat material, kräver en längre väntetid. Detta 

för att detaljen ska hinna svalna så att kastningar och spänningssprickor 

undviks. Urslagningen sker oftast med hjälp av ett mekaniskt skakroster som 

vibrerar vilket gör att formen går sönder. Då denna metod skapar stora 

mängder damm så är skakrostret placerat utomhus alternativt i ett stängt rum 

med en kraftig utsugningsanläggning[24]. 

Nästa steg i efterbehandlingen är grovrensningen. Där skärs matare och 

ingjut bort med hjälp av syrgaslåga eller kolbågsmejsling. Efter detta följer 

en blästring där sandrester från gjutformen tas bort och ytan rensas upp. Som 

blästermedel används oftast så kallad stålsand. Denna består av små 

stålkulor och finns i flera olika legeringar, t.ex. rostfritt stål. Efter 

blästringen följer sedan en finrensning där material som inte gick att ta bort 

under grovrensningen tas bort. Detta görs vanligtvis med hjälp av 

handhållna slipmaskiner. Nästa steg i efterbehandlingen är sedan att de 

gjutna detaljerna undersöks med icke-förstörande provningsmetoder för att 

finna eventuella porer och orenheter i materialet. Om sådana finns så öppnas 

materialet upp med t.ex. kolbågsmejsling och orenheterna tas bort. Därefter 

svetsas materialet igen och på det följer en värmebehandling. 

3.5.1 Värmebehandling 

Värmebehandlingen består av en uppvärmning av materialet följt av en 

kylning eller svalning. Syftet är att förändra egenskaperna hos materialet. 

Nedan beskrivs de vanligaste värmebehandlingarna. 

Normaliseringens syfte är att göra materialet mer finkristallint och öka 

slagsegheten, detta sker i två steg. Först utförs en austenitisering där stålet 

värms upp till över ferritbildningstemperaturen och små austenitkorn bildas. 

Härefter får stålet svalna och austeniten omvandlas till en finkornig ferrit- 

och perlitblandning. 

Glödgningen kan ske på olika sätt men den som oftast används på gjutgods 

som utsatts för segring är diffusionsglödgning. Syftet med denna behandling 

är att öka segheten i materialet. Behandlingen sker vid en hög temperatur där 

en utjämning genom diffusion sker i stålet[19]. Den glödgning som används 

vid behandling av rostfria austenitiska stål är släckningsglödgning. 
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Behandlingen går ut på att stålet värms upp till en hög temperatur vid vilken 

karbiderna i austeniten löses upp. Detta följs av en snabb nedkylning i till 

exempel vatten, som förhindrar återkomsten av karbiderna[21]. 

Härdning är en värmebehandling vars syfte är att ge stålet önskad hårdhet. 

Antingen helt igenom eller till ett visst djup. Martensit bildas genom att 

stålet hettas upp till austenitområdet följt av en kylning antingen i vatten, 

olja eller luft. Kylningen väljs beroende på sammansättningen av 

materialet[19]. Härdbarheten i stålet avser förmågan att bilda martensit vid 

härdningen och är främst beroende av kolhalten. Ett stål med god härdbarhet 

kännetecknas av att det får ett stort härddjup eller att grova dimensioner kan 

genomhärdas[32]. Kolhalten måste vara tillräckligt hög för att inte en 

blandning av martensit och ferrit ska bildas. Denna blandning ger en lägre 

hårdhet än ren martensit[21]. 

Anlöpning sker efter härdningen. Den övermättade martensiten från 

härdningen gör materialet sprött och därför måste en efterföljande anlöpning 

ske. Genom anlöpningen blir stålet segare samtidigt som hårdheten 

minskar[32]. Vid låg temperatur är atomernas rörelser så små att 

övermättningen kvarstår men vid en uppvärmning uppstår ett sönderfall och 

anlöpt martensit bildas. 

3.6 Förstörande provningsmetoder 

Provningen sker primärt för att säkerställa god materialkvalitet. Nedan följer 

en beskrivning av de provningsmetoder som används i arbetet.  

3.6.1 Metallografi 

Metallografins syfte är att undersöka den inre materialstrukturen. En allmän 

regel vid metallografin är att börja vid en låg förstoring för att få en allmän 

översikt av provområdet. Därefter sker en succesiv ökning av förstoringen 

för att tillslut kontrollera mikrostrukturen. Vid provningen är det en polerad 

snittyta av materialet som undersöks under mikroskop där bland annat 

segring, porer och materialets kristallstrukturer kontrolleras. 

Undersökningen går att dela in i en makroskopisk och en mikroskopisk 

strukturundersökning, varvid snittytan av provbitarna behandlas olika. Vid 

den makroskopiska underökningen är oftast en slipning av ytan tillräcklig 

för att upptäcka eventuella defekter. Ytan vid den mikroskopiska 

undersökningen fordrar dock högre noggrannhet, vilket erhålls vid en 

efterföljande polering av slipningen. Poleringens syfte är att ta bort repor 

som försämrar resultatet. Vid uttagningen är det också viktigt att provytan ej 

blir upphettad, då finns risk att strukturerna förändras. 

Vid slipningen används oftast en vattenspolad plan slipskiva där det 

kalldeformerade skiktet slipas bort. Efterföljande preparering är slipning 

med allt finare slipmedel vilken avslutas med en polering[33]. 
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3.6.2 Dragprovning 

Vid dragprovet erhålls hållfasthetsdata av materialet som är av betydelse vid 

konstruktioner som utsätts för statiska dragspänningar. De provstavar som 

vanligen används vid denna provning är runda provstavar. Stavarna fästs i 

dragprovningsmaskinens backar och belastas med en konstant 

töjningshastighet tills brottet sker. Maskinen beräknar därefter sambandet 

mellan den belastande kraften och töjningen av provstaven. Den data som 

samlas in används för att skapa ett diagram över spänningen och töjningen 

av provstavens brott. Egenskaperna som erhålls vid dragprovningen är bland 

andra elasticitetsmodulen tillsammans med sträck- förlängnings- och 

brottgränserna för materialet[19]. 

3.6.3 Charpy-hejare 

Vid charpy-hejareprovet utsätts provbiten för en hastig belastning. 

Utförandet är att en rektangulär provstav sätts in i en pendelhejare. Pendeln 

befinner sig då högt över staven. När pendeln lösgörs, faller den fritt mot 

provstaven som går av vid träffen. Pendeln fortsätter upp på andra sidan där 

en visare anger hur högt upp den pendlade. Den data som samlas in är 

mätdata för slagsegheten. Denna uttrycks i slagarbete, som är det arbete som 

används för att slå av provstaven i ett slag. Charpy-hejareprovet har två 

primära tillämpningsområden. Det ena är att kontrollera stålets allmänna 

kvalitetsnivå med avseende på bland annat renhet. Den andra är att 

klassificera stål med avseende på benägenheten till sprödbrott[19]. 

3.7 Oförstörande provningsmetoder 

Oförstörande provning sker för att finna eventuella defekter i gjutgodset och 

därmed kunna reparera dessa. Nedan finns beskrivet de tre metoder som 

omnämns i arbetet. 

3.7.1 Provning med penetrant 

Vid provning med penetrant så behandlas ytan på biten som ska testas med 

en penetrantvätska som innehåller färgämnen. Vätskan får vara kvar på ytan 

tillräckligt länge för att den ska kunna tränga in i eventuella sprickor och 

sedan spolas överskottet av vätskan av. Därefter får ytan torka och sedan 

besprutas den med en framkallare. Framkallaren består av ett pulver som är 

uppslammat i en lättflyktig vätska och när denna vätska avdunstat bildas en 

porös hinna. I denna hinna tränger den färgade vätskan upp och sprickorna 

framträder som ränder[19]. Provning med penetrant fungerar endast för 

defekter som syns på ytan men den fungerar både på metalliska och icke-

metalliska material, dock ej på porösa sådana. Metoden kan ske med både 
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portabel utrustning, så som sprayburkar, och stationär, då i form av 

tanksystem[20]. 

3.7.2 Ultraljudprovning 

Vid ultraljudprovning så alstras ett ultraljud i en piezoelektrisk kristall. 

Frekvensen ligger vanligtvis mellan 1-20MHz. Den valda frekvensen är en 

kompromiss mellan upplösningen som erhålls och ljuddämpningen i 

materialet. Ju högre frekvensen är desto kortare blir våglängden och därmed 

blir upplösningen bättre. Nackdelen är att ljuddämpningen som orsakas av 

materialstrukturen ökar med frekvensen. Ultraljudprovning kan ske på två 

olika sätt, vid den ena metoden så mäts de reflekterade vågorna och sändare 

och mottagare sitter då i samma enhet. Vid den andra metoden så sitter 

sändare och mottagare på varsin sida om godset och där mäts då hur mycket 

ultraljudvågen har dämpats igenom materialet. Fel i materialet upptäcks 

genom att ett feleko uppstår samt att bottenekot blir svagare. Genom att 

mäta amplituden hos signalen samt tiden det tar mellan att startpulsen sänds 

iväg och att reflektionen detekteras kan läget för defekten mätas. Detta gör 

att metoden inte bara är användbar för att upptäcka inneslutna defekter utan 

även för att finna deras position. Metoden kan användas för att detektera 

sprickor, inneslutningar och porer tillsammans med andra fel, till exempel 

sugningar i gjutgods[20]. 

3.7.3 Radiografisk provning 

Vid radiografisk provning så skickas röntgenstrålar genom det objekt som 

provas. Strålningen kan komma från ett röntgenrör men det kan även vara 

gammastrålning från en radioaktiv isotop. Källan till strålningen placeras på 

ena sidan om objektet som provas och på andra sidan placeras en detektor. 

Detektorn kan vara en för ändamålet avsedd fotografisk film men det kan 

även vara digital utrustning. Exponeringstid och intensitet på strålningen 

anpassas efter godstjocklek och densitet. Vid provningen så absorberas 

röntgenstrålarna av materialet och eventuella defekter kommer synas på 

detektorn i form av mörkare fläckar. Detta beror på att godstjockleken där är 

mindre och då absorberas färre av röntgenstrålarna av materialet. Vid 

radiografisk provning så blir resultatet en tvådimensionell projektion av 

provobjektet vilket gör det svårt att bestämma var materialdefekten befinner 

sig. Detta problem går att åtgärda genom att utföra en skiktröntgen. Då 

exponeras objektet från ett flertal olika vinklar och resultatet från dessa 

exponeringar sätts sedan ihop till en volym som motsvarar objektet som 

provas. Radiografisk provning används vanligtvis för att kontrollera 

gjutgods och svetsförband[20]. 
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3.8 Certifiering och standarder 

För att säkerställa att en process, produkt eller tjänst överensstämmer med en 

standard eller med liknande regelgivande dokument kan ett företag utföra en 

certifiering. Certifieringen utförs vanligen av ett certifieringsorgan eller 

annan ackrediterad tredje part. Certifieringen genomförs enligt ett 

certifieringssystem med bestämda regler[34]. 

Standarderna som certifieringarna behandlar är fastställda normer inom 

tekniska sammanhang. De fastställda normerna återges i form av 

beskrivningar, regler och rekommendationer för upprepad användning[35]. 

3.8.1 Norsok som standard 

En av de standarder som är riktade åt diverse tillverkningsföretag med 

inriktning mot oljeindustrin är Norsok-standarderna. De skapades som ett 

instrument för att kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera utvecklingen och 

verksamheten för den norska oljeindustrin[7]. Standarden omfattar de olika 

kraven på tillverkningsprocesserna som leverantören måste uppfylla för att 

bli certifierade. En av de standarder inom Norsok som behandlar 

gjutprocessen är Norsok M-650. Standardens syfte är att säkerställa att 

tillverkaren besitter tillräcklig kompetens och att nödvändiga lokaler och 

utrustning används vid tillverkningen[8]. För att bli certifierade enligt denna 

måste företaget ta fram en godkänd QTR för tillverkningsprocessen. QTR 

står för ”Qualification Test Record” och är en sammanställning av 

processen. Den innehåller bland annat en summering av 

tillverkningsprocessen, kalibreringscertifikat för utrustningen och analyser 

av förstörande materialprover. Speciellt fokus läggs på värmebehandlingen 

av materialet. Enligt standarden finns också krav på att företaget ska ha ett 

kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Certifieringen sker för en 

av företaget vald legering och tillverkningsprocess och gäller därmed ej för 

andra material[36]. 
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4. Genomförande 

Genomförandet har inneburit att utföra en fullständig processbeskrivning av 

företagets produktion i nuläget. Det första som gjordes var att observera och 

dokumentera den delen av produktionen som skedde på plats i Norrhult. 

Därefter utfördes studiebesök till Aqua Expert AB och Swerea SWECAST 

för att dokumentera den del av produktionen som utfördes av externa parter. 

De dokumentationer som har utförts har senare sammanställts och resulterat 

i en nulägesbeskrivning. Som en del i denna dokumentation har även ett 

värmebehandlingstest utförts för att ta reda på utjämningstiden under 

värmebehandlingen. Nästa del av genomförandet har varit att noga 

undersöka de kraven som Norsok-standarden innehåller. 

Utifrån detta arbete har sedan ett antal brister i den nuvarande produktionen 

kunnat ringas in där det måste ske en förändring för att Norrhults Stålgjuteri 

AB ska kunna bli certifierade enligt Norsok M-650. Nedan följer den 

sammanställda dokumenteringen av arbetet på Norrhults Stålgjuteri AB. 

4.1 Företagspresentation 

Norrhults Stålgjuteri AB grundades 1995 och inriktningen är att tillverka 

gjutgods i höghållfasta och höglegerade stål. I dagsläget har de cirka 50 

anställda och de har tillstånd att producera cirka 1000 ton per år. Norrhults 

Stålgjuteri AB är ett handformningsgjuteri som tillverkar korta till 

medellånga serier med detaljvikter på 5-2000kg[37]. De gjuter ferritiska, 

austenitiska, martensitiska och värmebeständiga stål tillsammans med 

duplexa-, superduplexa- och Ni-legeringar. Gjuteriet kan även gjuta 

kundanpassade legeringar[38]. 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Gjuteriprocessen från order till produkt innehåller flertalet delprocesser. 

Denna rapport kommer att beskriva och förklara hur Norrhults Stålgjuteri 

AB:s produktion fungerar i dagsläget. 

När en order ankommer till företaget så sätter processen igång. Det första 

som görs är att ta fram rätt modell för den detalj som ska tillverkas och 

samtidigt utförs en kontroll ur gjuteriteknisk synpunkt. Det som kontrolleras 

är svalningshastigheten i den gjutna detaljen samt hur smältan flödar då den 

hälls i formen. Detta sker digitalt. Om inte rätt modell finns på företaget så 

beställs en från modellmakaren som tillverkar en efter kundens ritningar. 

När väl modellen finns tillgänglig för produktion så börjar 

formtillverkningen som ligger till grund för hela gjutprocessen (se figur 3). 

Själva formtillverkningen utförs genom att sand packas runt en modell som 

sedan avlägsnas och lämnar ett hålrum där smältan senare tar plats. Vid 

kärntillverkningen packas sanden inne i en kärnlåda istället. 
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Figur 3 – Montering av gjutsystem som en del i formningsarbetet 

I dagsläget används två olika sorters sand. De två sandsorterna är kvartssand 

(av tillverkaren benämnd M34) och zirkonsand (se produktdatablad för de 

två sandsorterna i bilaga 2). Vid tillverkningen av kärnorna packas 

zirkonsanden mot ytorna i kärnlådan. Detta är för att det är dessa ytor som 

den smälta metallen kommer befinna sig mot. Därmed behövs en sand som 

tål höga temperaturer och som har liten värmeutvidgning och detta är 

egenskaper som zirkonsanden har. Resten av kärnlådan fylls sedan med 

M34. Anledningen till att hela kärnan inte tillverkas av zirkonsand är för att 

den är dyr. Därför används M34 på de platser som inte kommer i kontakt 

med metallen och detta för att sänka kostnaden för den använda sanden. Då 

tillverkningen av formar och kärnor sker för hand så finns det vissa 

kärnlådor som är för trånga för att kunna packa väggarna med zirkonsand 

och sedan fylla med M34. Till dessa kärnor används då en blandning av 

zirkonsand och M34 till hela kärnan. Den blir då billigare att tillverka än om 

hela skulle vara gjord i zirkonsand. Samtidigt så tål den värme bättre och 

expanderar mindre än om enbart M34 skulle användas. 

Vid tillverkningen av formarna används även där zirkonsand för de ytor som 

kommer i kontakt med metallen, så kallad modellsand (se figur 4a). Mot 

övriga ytor på modellen packas istället M34. Den resterande delen av 

formflaskan fylls sedan upp med återvunnen sand (se figur 4b). Till 

zirkonsanden och M34:an används vattenbaserad resol av typ Ecolotec 

2602A som bindemedel och till den återvunna sanden används vattenglas av 

typ Flotex 220. Vid packningen av de allra största formarna används 

tryckluftsdrivna verktyg för att underlätta packningen. När formarna är 

fyllda och packade så ska de härdas. Detta sker med hjälp av koldioxid 

(CO2) som reagerar med bindemedlet och får det att hårdna. Vid 

tillverkningen av små kärnor och formar så placeras formen på en 

strömningsplatta som har ett flertal utsläpp mot sanden. Därefter släpps 
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koldioxiden på och gasen flödar genom utsläppen och upp igenom sanden. 

För de större formarna och kärnorna används istället nålar som sticks ner i 

sanden som gasen flödar ut igenom. Därefter så lämnas formarna för 

torkning och för att snabba på denna process så ställs de mindre formarna 

tillsammans med kärnorna i ett rum som håller en temperatur på cirka 30C 

och som är utrustat med luftavfuktare. 

Figur 4a och 4b – Påfyllnad av sand som en del i formningsarbetet 

Det sista steget innan formarna är klara att användas vid gjutningen är att 

sätta samman dessa. I detta steg så monteras flerdelade kärnor ihop och alla 

skarvar fylls igen med blackmaterial som till viss del har fått torka och som 

då erhållit en lägre viskositet. Därefter slipas skarvarna till och även vissa 

delar av formarna slipas till vid behov. Sedan täcks de ytor i formarna som 

kommer vara mot metallen med en zirkon-baserad black (se figur 5). Detta 

görs för att ytorna ska tåla värmen bättre samtidigt som det underlättar för 

den gjutna detaljen att släppa från formen. Därefter antänds blacken för att 

få den resterande vätskan att avdunsta. Efter det så placeras en eventuell 

kärna i den undre formhalvan och sedan lyfts den övre på plats. 
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Figur 5 – Blackning av gjutformen 

När formarna är färdigmonterade kommer själva smältningen. Smältningen 

sker i en av två induktionsugnar. Den mindre av dessa har en kapacitet på 

1200kg smält material och den större en kapacitet på 2100kg. Som 

chargematerial används enbart skrot som behandlats enligt processen Argon 

Oxygen Decarburization (AOD). Materialet som legeras in i smältan består 

av nyframställt material. Vid starten av smältprocessen så beräknas den 

nödvändiga mängden chargematerial och legeringsämnen fram. Detta görs 

med Microsoft Excel och är baserat på vilken legering som ska gjutas samt 

den behövda vikten på smältan. När smältan sedan har uppnått en temperatur 

av 1560°C så utförs ett förprov av den kemiska sammansättningen. Detta 

görs genom att med en skopa plocka upp en liten del av smältan som hälls 

över i en metallform, så kallad kokill. Denna provbit kyls sedan ner i vatten 

och slipas på en sida föra att få en finare yta. Därefter görs ett legeringstest i 

en spektrometer (se figur 6a). I spektrometern kontrolleras hur stor mängd 

av legeringsämnena som finns i provbiten. Spektrometern kontrollerar även 

om smältan uppfyller gränsvärdena för de olika legeringsämnena (se figur 

6b). Om smältan inte uppfyller kraven så räknas mängden legeringsämnen 

som behöver tillsättas fram och sedan så vägs dessa upp och tillsätts. När 

sedan temperaturen i smältan har nått 1600°C tas ett slutprov på samma sätt 

som förprovet. Om slutprovet visar att sammansättningen är korrekt så 

godkänns smältan för gjutning. För de flesta smältor räcker det med ett 

förprov och ett slutprov men i vissa fall kan smältan behöva korrigeras efter 

det andra provet och därefter tas då ett tredje prov. Under hela 

smältprocessen så tillsätts ett material som binder slagget på ytan av smältan 

och gör så att detta sedan kan tas bort från smältan för att minimera 

föroreningar. Viktigt i denna delprocess att anmärka, är vikten av både rätt 

legeringsämnen och rätt temperatur för smältan erhålls annars blir smältan 

obrukbar. 
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Figur 6a och 6b - Spektrometeranalys 

När temperaturen i smältan har nått en temperatur av 1645-1650°C så börjar 

avgjutningen. Vid avgjutningen så tappas smältan över till en förvärmd 

skänk som används för transport till gjutformarna och själva tappningen (se 

figur 7). Vid avgjutningen så är det viktigt att när väl tappningen påbörjats 

så måste det vara ett kontinuerligt flöde tills formen är full, annars kommer 

metallen att bilda skikt vilka gör produkten obrukbar. Under varje 

avgjutning så gjuts även två provblock. Dessa går att spåra tillbaka till 

smältan som de göts av och från dessa så går det ta provbitar som kan 

användas till förstörande provning. Detta görs som en kvalitetssäkring för 

både kunden och företaget. De gjutna provblocken sparas i fem år 

tillsammans med slutprovet som togs från smältan. Värdena från 

spektrometeranalysen sparas digitalt. Därefter så märks formarna upp med 

en metallplatta som visar gjutlegering och nummer på smältan. Sedan 

lämnas dessa för svalning. 

Figur 7 - Avgjutning 

Efter att formarna har svalnat så förflyttas de till urslagningen. Där separeras 

formen från gjutgodset med hjälp av ett skakbord som skakar sönder formen 

och därmed separerar delarna till gjutflaskan samt frilägger den gjutna 



29 

Linus Adén & David Ulmhed 

detaljen. Formsanden som slås sönder återvinns sedan i ett återvinningsverk 

som tar bort eventuella orenheter. För att behålla spårbarheten på detaljerna 

så förflyttas informationen från metallplattan till detaljen där den skrivs in 

med en märkpenna. Sedan förflyttas detaljerna till renseriet. 

Det första steget i renseriet är att skära bort gjutsystem, matare och 

eventuellt gjutskägg. Detta sker med hjälp av kolbågsmejsling. Därefter 

stansas chargenumret in i gjutgodset innan det blästras i en bordsbläster. 

Detta för att rensa ytan från avlagringar samt för att få bort eventuella 

sandrester från gjutformen. Som blästermedel används kulor i rostfritt stål 

med en diameter av 1-1,5mm. Sedan slipas material som inte gick att ta bort 

under kolbågsmejslingen bort med hjälp av handhållna vinkelslipmaskiner. 

Nästa steg i processen är oförstörande provning av gjutna detaljer. 

Oförstörande provning är till för att finna eventuella orenheter samt porer 

som kan ha bildats i materialet. Dessa orenheter försvagar materialet och 

därför är de viktigt att dessa defekter hittas och repareras. Norrhults 

Stålgjuteri AB är certifierade för att utföra provning med penetrant enligt SS 

EN-1371-1. Även ultraljudsprovning utförs på alla delar men denna sker av 

ett annat företag (DEKRA Industrial AB). Då ultraljudsprovningen sker på 

kundens begäran alternativt för intern kontroll, så utförs ej denna enligt 

någon särskild standard (se figur 8a och 8b). Även provning med 

radiografisk metod kan utföras på kundens begäran. Denna utförs då av 

samma företag som utför ultraljudsprovningen. 

Figur 8a och 8b – Oförstörande provning med ultraljud 

Efter den oförstörande provningen så repareras de defekter som finns i 

materialet och som upptäckts under provningen. Reparationen börjar med att 

materialet bearbetas för att defekten ska bli åtkomlig. Detta görs antingen 

med en handhållen vinkelslipmaskin eller med kolbågsmejsling. Därefter tas 

defekten bort och hålet som uppstått under reparationen svetsas igen. 

Svetsmetoden som används är 111, också känd som MMA-svetsning eller 

pinnsvetsning. Som tillsatsmaterial används svetselektroder som är 

tillverkade i stålkvalitet SS2205. 

Efter svetsningen så sker en värmebehandling av gjutgodset. 

Värmebehandlingen som sker är en släckglödgning och detta är för att när 
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materialet gjuts och tillåts svalna långsamt så bildas martensitiska strukturer. 

För att få bort dessa strukturer samt för att undvika korngränsfrätning så 

värms stålet upp till en temperatur av 1120°C för att sedan snabbt kylas i 

vatten (se figur 9). Släckglödgningen sker i en två-stegs process. Först värms 

stålet upp till 1120°C och hålls vid denna temperatur i sex timmar. Sedan 

sänks temperaturen i ugnen till 1050°C under loppet av en timme och 

därefter släcks materialet i en vattenbassäng där det får ligga och svalna i en 

timme. 

Figur 9 – Transport av värmebehandlat gods från ugn till släckningsbassäng 

Efter värmebehandlingen blästras detaljerna en gång till. Detta för att få bort 

eventuella skal som bildats på ytan av detaljerna under värmebehandlingen. 

En grovbearbetning av detaljen kan utföras beroende på kundens önskemål. 

Denna sker internt på företaget. Syftet med grovbearbetningen är att arbeta 

bort arbetsmånmaterial och därmed ge detaljen en finare yta. Till detta 

ändamål finns två stycken karusellsvarvar. 

Beroende på kundens önskemål så kan även betning ske vilket görs externt. 

Betningen utförs av ett företag i Växjö (Aqua Expert AB). Syftet med 

betningen är att avverka den yttersta metallytan och det oxidskikt som täcker 

den skyddande rostfria ytan. Den betningsvätska som används är Avesta 

Pickling Bath 302 vilken består av salpetersyra (HNO3) och vätefluorid (HF) 

tillsammans med tillsatser. Vid betning så måste ytan vara ren vilket innebär 

att en tvätt eventuellt kan behöva ske före betning. I sådana fall penslas ett 

rengöringsmedel på ytan som får verka i 20-30 minuter varefter det spolas 

av med en högtryckstvätt. Under betningen så är temperaturen i vätskan 

30°C och betningen sker i två timmar oberoende av materialtjocklek. När 

betningen är slutförd så tas detaljen upp ur betningsbadet och sänks därefter 

ner i ett neutraliseringsbad. Vätskan i neutraliseringsbadet består mestadels 

av natrium som har funktionen att neutralisera betningsvätskan och därmed 
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stanna upp processen. Därefter spolas detaljen av med högtryckstvätt för att 

få bort betnings- och neutraliseringsvätskan tillsammans med oxider och 

metallrester som har lossnat från ytan. Detaljen lämnas sedan för att 

lufttorka och under den processen bildas ett skyddande oxidskikt (denna 

information kommer från bilaga 3). 

Som ett sista steg i produktionen för allt gjutgods så utförs ett penetrantprov 

på den färdiga produkten före leverans och detta för att säkerställa att inga 

defekter finns. 

För att säkerställa sin egen kvalité men också för att kunna visa upp för 

kunderna att kraven uppfylls så utförs förstörande provning. Provningen 

sker på de provblock som gjuts. Dessa block kapas upp i mindre bitar och 

skickas iväg för provning hos ett oberoende laboratorium (Swerea 

SWECAST). Där bearbetas bitarna till provbitar med rätt dimensioner och 

sedan utförs de olika testerna (se figur 10). 

 Figur 10 – Placering av provbitar i provblock 

De tester som utförs är slagprov enligt SS-EN ISO 148-1:2010 och dragprov 

enligt SS-EN ISO 6892-1:2009 A224 tillsammans med en mikroskopisk 

mätning av ferrithalten i materialet. Till dragprovet svarvas en rund stav med 

en diameter på 14mm (se figur 11). Denna placeras sedan i en 

dragprovmaskin som mäter sträck- och brottgränsen tillsammans med 

förlängningen.  
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Figur 11 – Provbit för dragprov 

Slagproverna utförs på tre likadana provbitar. Detta görs för att det ska gå att 

räkna fram ett medelvärde i slagsegheten och metoden som används är 

Charpy-hejare med en V-anvisning (se figur 12). 

 
Figur 12 – Provbit för slagprov 

Ferrithalten mäts på en provbit som svarvas för att en jämn yta ska erhållas. 

Därefter så slipas och poleras provytan för att sedan etsas. Etsningen sker 

elektrolytiskt i en 40% lösning av natriumhydroxid (NaOH). Provbiten 

placeras sedan i ett mikroskop som har möjlighet att ta bilder. Vid en 

förstoring av ytan på 220x så tas tio bilder på olika områden av ytan. 

Därefter så analyseras dessa fotografier i programmet Leica QWin som 

mäter halten av ferrit i materialet. Medelvärdet av alla resultaten räknas 

sedan fram och detta anges som mängden ferrit i materialet. En slutlig 

rapport skickas sedan tillbaks till företaget där alla de uppmätta värdena 

anges. Hårdhetsprovning sker redan på gjuteriet. Provningen sker enligt 
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metoden Brinell och utförs på de bitar av provblocket som finns kvar efter 

att övriga bitar skickas iväg (denna information kommer från bilaga 3). 

4.3 Värmebehandlingstest 

I arbetet så genomförs ett värmebehandlingstest. Syftet med testet är att 

undersöka uppvärmningshastigheten av gjutgodset i förhållande till 

värmebehandlingsugnen. Alltså hur mycket temperaturen släpar efter i 

gjutgodset i förhållande till värmebehandlingsugnen. 

Testet börjar med att ett testblock gjuts i legeringen EN 1.4470. Sedan 

borras ett hål genom blocket där en temperatursensor av typ K placeras. 

Hålet görs med hjälp av en pelarborrmaskin och dimensionen på borret är 5 

mm. Temperatursensorn har en diameter av 3 mm och därför stoppas 

isolering ner i hålet för att täta och hålla instrumentet på plats (se figur 13). 

 
Figur 13 – Placering av temperatursensor i testblocket 

Temperatursensorn har till uppgift att mäta temperaturen i blocket. Blocket 

stoppas sedan in i ugnen för att genomgå en fullständig värmebehandling (se 

figur 14). Under uppvärmningen dokumenteras temperaturen kontinuerligt i 

intervaller om fem minuter, både i ugnen och i testblocket. Mätvärdena 

dokumenteras fram tills att temperaturen är samma i provbiten som i resten 

av ugnen. Efter provet matas de insamlade värdena in i Excel där två kurvor 

tas fram. Dessa beskriver hur temperaturen förändras med tiden. Provet 

utförs upp till en temperatur av 1120C. 
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Figur 14 – Placering av testblock i värmebehandlingsugn 
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5. Resultat och analys 

Resultatet bör tolkas som en analys mellan Norsok M-650 och 

nulägesrapporten. Resultatet baseras på de brister i produktionen som 

uppmärksammades under Kapitel 4: Genomförande. De baseras på de 

avvikelser som dokumenterats mellan företagets produktion i dagsläget och 

Norsok-standarden. Nedan följer en sammanställning av de brister som 

företaget måste ta ställning till för att erhålla en certifiering av Norsok M-

650. 

I dagsläget sker kalibreringen av värmebehandlingsugnen varje år och detta 

är i enlighet med de krav som ställs i Norsok M-650 angående 

tidsintervallet. Däremot så finns inte detta tidsintervall inskrivet i 

kvalitetssäkringssystemet. Temperaturjämnhetsmätningen ska även utföras i 

enlighet med ASTM A991 vilket inte har skett tidigare. 

Den oförstörande provning som sker i dagsläget är med ultraljudsprovning 

och penetrantprovning. För att överrensstämma med kraven i Norsok M-650 

så ska provningen ske med radiografisk provning, inte ultraljudsprovning, 

och de acceptanskrav som ska gälla är enligt ASME VIII div.1 appendix 7. 

Provningen ska utföras av operatörer som är certifierade emot EN 473 eller 

motsvarande. Det sistnämnda stämmer också överens med hur företaget 

arbetar idag då den ansvariga för testningen är certifierad emot EN ISO 

9712, vilken är en nyare version av EN 473. Certifikatet finns i appendix 4. 

Penetrantprovningen sker i dagsläget på produkterna före leverans och 

därmed uppfyller företaget även här kraven enligt Norsok. 

Vad gäller betning och maskinbearbetning har detta tidigare endast utförts 

på kundens begäran men för ett överensstämmande med standarden så ska 

alla ytor på produkterna som inte bearbetats betas. 

Vad gäller förstörande provning så ska denna ske i enlighet med de krav 

som ges i MDS D46 Rev. 4 och denna provning ska ske för varje 

värmebehandlingslast. Gällande de provblock som gjuts till den förstörande 

provningen så måste en ny modell av ett sådant tas fram. Detta beror på att 

tjockleken av provblocken ska motsvara tjockleken av de gjutna 

produkterna. 

För att kunna säkerställa en korrekt släckning av värmebehandlat gods så 

ska temperaturen i vattenbadet inte överstiga 50°C och denna temperatur ska 

mätas och loggas vilket gör att utrustning för detta måste köpas in. Under 

certifieringsprocessen så ska en verifikation av värmebehandlingen ske och 

för denna så måste en procedur upprättas som ska godkännas av det 

certifierande företaget. 

För att förbereda företaget för certifieringen så är det inte enbart tvunget att 

se över processen och ändra eventuella avvikelser utan även hela processen 



36 

Linus Adén & David Ulmhed 

måste dokumenteras. Detta innebär en fullständig rapport över hur hela 

processen med tillverkning av gjutformar, själva gjutningen, 

värmebehandling och rensning går till måste skrivas. Detta arbete har utförts 

tillsammans med framtagandet av nulägesbeskrivningen. Denna beskrivning 

finns i den QTR – Qualification Test Record som företaget måste ha för 

certifieringen. I det utförande som QTR:en befinner sig i nu så saknas vissa 

dokument men det är endast provresultat från den provning som ska utföras 

på den produkt som gjuts för certifieringen. Denna QTR finns att beskåda i 

bilaga 5. QTR:en är skriven utifrån de krav som finns i Norsok M-650 och 

är därför inte korrekt i dagsläget. För att denna QTR ska vara gällande så 

måste företaget åtgärda de punkter som finns beskrivna i detta kapitel. 

Gällande avsnittet angående förstörande provning som är skrivet i QTR:en 

så måste detta kollas över inför en eventuell certifiering. Detta stycke är 

skrivet utifrån hur provningen går till i dagsläget och kan därför behöva 

ändras baserat på avvikelserna från kraven i MDS:en. Ett annat avsnitt som 

kan behöva justeras är det som är skrivet om betning i QTR:en. I dagsläget 

så utförs den av Aqua Expert AB i Växjö. Då de för tillfället bygger om sin 

anläggning och ändrar sin betningsmetod tillsammans med att de ska börja 

utföra betningen under ett annat företagsnamn så måste eventuellt detta 

stycke ändras. I QTR:en måste information gällande kalibrering och 

temperaturjämnhetsundersökning av värmebehandlingsugnen läggas in. 

Ytterligare så måste en referenslista tas fram av företaget. Denna lista ska 

innehålla fakta om de senaste två årens produktion gällande de produkter, 

material och godstjocklekar som ska certifieras. Vidare så ska denna lista 

även innehålla ett histogram över nyckelparametrar från den förstörande 

provningen. Då denna lista ska innehålla de senaste två årens data så går det 

inte att ta fram den innan det är aktuellt med en certifiering. 

Mätvärdena som avlästes under värmebehandlingstestet matades in i 

Microsoft Excel och ett diagram skapades, se figur 15. I diagrammet finns 

en linje som representerar temperaturen i värmebehandlingsugnen och en 

linje som representerar temperaturen i provbiten. Ur detta diagram kan då 

avläsas att det tog cirka 150 minuter innan temperaturen i både provbiten 

och värmebehandlingsugnen hade nått måltemperaturen 1120°C. Som det 

går att utläsa ur diagrammet så var ökningen av temperaturen i provbiten 

som störst under de första 60 minuterna. Därefter så börjar kurvan att avta 

och efter 90 minuter så var släpet mindre än 50°C. Vad gäller 

utjämningstiden som var 150 minuter så var den ungefär samma som den tid 

som företaget hade uppskattat att det skulle ta. 
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Figur 15 – Temperaturkurvor för värmebehandlingstest 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer arbetet som helhet att diskuteras med inriktning 

på metod och resultat. Författarna kommer här att gå in på de begränsningar 

som har funnits i arbetet och andra aspekter som har påverkat arbetet, både 

positivt och negativt. 

6.1 Metoddiskussion 

I detta arbete har det fallit sig naturligt att arbeta utifrån en blandning av 

positivistiskt och hermeneutiskt synsätt. Detta beror på att vi i arbetet har 

varit tvungna att se objektivt och kritiskt till det vi har undersökt. Samtidigt 

har vi varit tvungna att samla in information från anställda, där inte 

objektiviteten i informationen har kunnat garanteras. Med detta sagt så ser vi 

inte hur vi skulle kunna göra något annorlunda då vi från början saknade den 

relevanta kunskapen om hur företaget arbetade. Därför var vi tvungna att 

intervjua de anställda. Vad gäller validiteten av den insamlade informationen 

så får den anses god, enligt oss. Detta följer av att de anställda som har 

intervjuats inom de specifika områdena har god erfarenhet av sina 

arbetsuppgifter. Detta medför även hög reliabilitet. Med detta sagt så anser 

vi att vår metod är utförd på ett lämpligt sätt. 

De begränsningar som vi stött på under arbetets gång har till största del 

hängt ihop med bristande kunskap sen tidigare. Under arbetets gång har vi 

fått lära oss mycket nytt och fått många nya erfarenheter vilket vi tror har 

vägt upp den kunskapsbristen. Därför hoppas vi att detta inte har påverkat 

resultatet. En annan begränsning som har påverkat vårt arbete är 

tidsbegränsningen. Vi har hela tiden strävat efter att dela upp arbetet så 

mycket som möjligt och på så sätt försökt effektivisera arbetet. Detta har 

fungerat bra och vi ser inte hur detta skulle kunna göras annorlunda. Även 

om vi är nöjda med vår metod och vårt resultat så finns det naturligtvis 

sådant som hade gått att förbättra. Detta hade exempelvis kunnat vara att 

strukturera upp arbetsprocessen så att vi före påbörjandet av undersökningen 

av företagets arbetsmetoder redan kartlagt vilken information som behövdes 

samlas in. Detta hade kunnat göras genom en noggrannare undersökning av 

standarden där vi hade tagit reda på precis vad den berör och sedan ställt 

våra frågor utifrån detta. Så som arbetet faktiskt utfördes så har vi istället 

undersökt standarden samtidigt som vi har tagit reda på hur företaget arbetar. 

Detta beror mest troligt på att vi saknade viss kunskap rörande hur hela 

processen går till på ett gjuteri. Denna kunskap har istället växt fram under 

tiden som undersökningen har fortskridit och det är så vi har fått vår 

förståelse för de krav som ställs i Norsok M-650. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Det resultat som finns i Kapitel 5: Resultat är de punkterna där företagets 

processer skiljer sig från kraven i Norsok M-650. Detta kapitel hade kunnat 

vara avsevärt större än vad det blev. Anledningen till detta är att företaget är 

kvalitetsmedvetna och har tidigare till viss del redan påbörjat arbetet med att 

säkra delar av processen för att höja kvaliteten. Detta har varit till hjälp 

under vårt arbete då de har kunnat besvara vissa frågor som har dykt upp 

angående Norsok. Detta baserar vi på att de bland annat redan är certifierade 

enligt ISO 9001. Ett annat bra exempel är att den testansvariga för 

oförstörandetestningen redan innehar ett certifikat enligt EN ISO 9712.  

För att säkerställa tillverkningen som sker på annan ort har även studiebesök 

utförts. De har varit intressanta och vi har lärt oss mycket utav dem. Det vi 

hade önskat var att åka på studiebesök till ett annat gjuteri som redan blivit 

certifierade enligt Norsok. Men av särskilda anledningar uteblev detta. 

Istället fick vi använda oss utav de medel vi hade till hands. I slutändan tror 

vi inte att resultatet hade blivit annorlunda. Detta för att all nödvändig 

information gick att tyda från standarden. 

Gällande provet som utfördes för att undersöka uppvärmningshastigheten så 

finns en del faktorer som kan ha påverkat resultatet. Dels så placerades 

temperatursensorn inte i centrum på provbiten. Detta beror på att hålet som 

borrades placerades på en kortsida och då inte blev helt centrerat mellan 

båda sidorna. Dessutom så kunde det inte göras djupare än cirka tio 

centimeter då borret inte var längre än så. Detta kan ha gjort att den 

temperatur som avlästes inte var den temperatur som var i mitten på 

provbiten och detta kan innebära att den uppmätta utjämningstiden skiljer 

sig från verkligheten något. Vanligtvis vid en värmebehandling så lastas 

detaljerna in i ugnen vid en temperatur av 800°C medans vid början av vårt 

prov så låg temperaturen på 530°C. Detta kan ha gjort att utjämningstiden 

blev något längre. En faktor som skulle kunna motväga detta är att i vanliga 

fall så körs ugnen med en full last vilket innebär att det är fler detaljer som 

tar emot värme från omgivningen och då tar uppvärmningen en längre tid än 

i detta fall. Slutsatsen är att resultatet av testet blev som väntat och därför 

tror vi inte att de överstående faktorerna påverkade resultatet i någon 

betydande utsträckning. 



40 

Linus Adén & David Ulmhed 

 7. Slutsatser 

Slutsatserna är en sammanfattning av det tidigare presenterade resultatet. De 

grundar sig på avvikelser mellan Norrhults Stålgjuteri AB:s produktion och 

kraven i Norsok M-650. 

 Kalibrering av värmebehandlingsugn 

 Ska ske varje år 

 Ska utföras enligt ASTM A991 

 Radiografisk provning 

 Acceptanskrav enligt ASME VIII div.1 appendix 7 

 Förstörande provning 

 Ska ske enligt MDS D46 Rev.4 

 Testning ska ske för varje värmebehandlingslast 

 Ta fram ny modell för testblock som motsvarar godstjockleken 

 De ytor som inte bearbetats på gjutgodset ska betas 

 Etablera procedur för verifikation av värmebehandling 

 Ta fram lista över senaste två årens tillverkade produkter 

 Anskaffning av temperaturloggningsenhet till släckningsbassäng 

De konsekvenser som följer utav dessa punkter är inte speciellt stora eller 

omfattande för företagets produktion. Som synes ovan så är det endast ett fåtal 

mindre punkter som inte medför något extra steg i produktionen. Efter att dessa 

justeringar har gjorts så uppfyller företaget kraven enligt Norsok M-650 och kan 

då bli certifierade enligt denna och därmed är undersökningsfrågan besvarad. 
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BILAGA 1: Bilder hörande till Kapitel 3: Teori 

 

Figur 1 - Fasdiagram för legeringen Fe-C 

Metals Handbook, 8th ed., Vol 8, American Society for Metals, Metals Park, 

OH, 1973, p 236, 275, 276 
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Figur 2 - Stålets strukturer 

S. Björklund, G. Gustafsson, L. Hågeryd och B. Rundqvist, Red., Karlebo 

Handbok; 16 uppl. Stockholm: Liber 2015. s.112 
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BILAGA 2: Produktdatablad över sandsorterna 

 

Produktdatablad: Sibelcosand M34 



Bilaga 2: sid2: (2) 

Linus Adén & David Ulmhed 

 

Produktdatablad: Zirkonsand S 
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BILAGA 3: Studiebesöksrapporter 

Som en del i detta arbete har studiebesök gjorts för att få klarhet i de delar av 

produktionen som inte företaget själva har kunna förklara. Detta beror på att 

somliga delar av den egna verksamheten utförs av externa parter på annan 

ort. Sammanlagt har två studiebesök utförts, till Aqua Expert AB i Växjö 

samt till Swerea SWECAST i Jönköping.  

Studiebesök Aqua Expert AB (29-03-2016) 

Aqua Expert AB är det företag som utför betning åt Norrhults Stålgjuteri 

AB. Syftet med studiebesöket var att dokumentera betningsprocessen då det 

är ett av kraven i Norsok-certifieringen.  

Besöket bestod av en visning av verksamheten av produktionschef Ilpo 

Ollikainen. Fokus låg på de rostfria stålen. Betning av rostfria stål sker i 

nuläget i en kemisk lösning som heter Avesta Pickling Bath 302, som består 

av fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3) samt diverse additivmedel. 

Stålet genomgår ett bad i den kemiska lösningen under två timmar vid en 

temperatur av 30C för att avverka den yttersta metallytan och det oxidskikt 

som bildas vid tillverkningsprocessen och som täcker den skyddande rostfria 

ytan. Efter betningen sker en neutralisering med natrium som neutraliserar 

den syra som finns kvar på gjutgodset. Gjutgodset sköljs därefter av med 

vatten och får därefter lufttorka. 

Studiebesök Swerea SWECAST (04-04-2016) 

Swerea SWECAST är det företag som utför den förstörande testningen av 

gjutgodset åt Norrhults Stålgjuteri AB. Syftet med studiebesöket var att 

kontrollera att de var ackrediterade att utföra testningen och att testningen 

utfördes enligt de standarder som är godkända enligt Norsok-standarden.  

Besöket bestod av en uppvisning av drag- och slagprovning samt 

ferritmätningsmetoden av Magnus Wihed. Därpå följde en visning av 

svepelektronmikroskopet och hårdhetsprovning av Pär Guth. 

Dragprovningen sker idag enligt SS-EN ISO 6892-1:2009 A224. 

Slagprovningen sker enligt SS-EN ISO 148-1:2010. Vid bestämningen av 

ferrit- och austenithalten i stålet används en provbit som har preparerats 

metallografiskt med elektrolytisk etsning i 40% natriumhydroxid. Därefter 

sker bestämningen med hjälp av en bildanalys, med programvaran Leica 

Qwin, där tio bilder tas och ett medelvärde räknas ut. 

Företaget är ackrediterat av Swedac att utföra dessa tester.  
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BILAGA 4: EN ISO 9712-certifikat 

 

 



Bilaga 5: sid1: (37) 

Linus Adén & David Ulmhed 

BILAGA 5: Qualification Test Record 

Manufacturer logo 

 

Qualification Test Record (QTR) 
NORSOK M-650  

QTR. No.: 01 
 

Rev. No.: 01 

Manufacturer 
name/address/ 
Web page: 

Norrhults Stålgjuteri AB (Industrigatan 4, 360 71 Norrhult) 
Box 43, 360 71 Norrhult 
http://www.nsg.se/ 

Reference standard NORSOK M-650, Edition 4 

Material designation 
and MDS No.: 

UNS J92205 according to MDS D46 Rev. 4 

Manufacturing 
Summary doc. No.: 

NMS-01 Rev. No.: 01 

Products and 
manufacturing 
process(es): 

Sand casted stainless steel products 

Mandatory 
conditions and sub-
contractors: 
 

All material is virgin alloy material or AOD treated scrap 
Heat treatment is performed in-house with calibrated furnace 
Mechanical testing is performed by Swerea SWECAST in Jönköping 
Radiographic testing is performed by DEKRA Industrial AB 
Pickling is performed by Aqua Expert AB in Växjö 

Other information:  

Qualification 
expires: 

 

Tested and qualified thickness and weight 
Products and 
manufacturing 
process(es): 

Test record 
No. 

Tested 
thickness 

mm 

Qualified 
thickness 

mm 

Test piece 
weight 

kg 

Qualified 
weight 

kg 

      

      

      

Qualification/acceptance signatures 
Manufacturer: Prepared by/Date: Checked by/Date: 

The manufacturer and this QTR are evaluated and found to be in compliance with the requirements of 
NORSOK M-650 for supply of the above listed products and materials. 

This acceptance does not exempt any purchaser from his responsibility to ensure that this qualification is 
valid for his products within the essential variables of NORSOK M-650. 

Qualified/Accepted by (company name /address): Signature/Date: 
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Contents of Qualification Test Record QTR 
No. Description Date Rev. 

 QTR Qualification Test Record NORSOK M-650   

 Content of Qualification Test Record QTR   

NMS-01 Manufacturing summary for sand cast stainless steel products   01 

NMS-02 -Manufacturing flow chart for sand cast stainless steel 

products 

 01 

NMS-03 -Mould making  01 

NMS-04 -Start material, weighing-in, charging the furnace  01 

NMS-05 -Melting  01 

NMS-06 -Casting and identification  01 

NMS-07 -Cleaning and blasting  01 

NMS-08 -Non-destructive examination  01 

NMS-09 -Welding  01 

NMS-10 -Heat treatment  01 

NMS-11 -Pickling  01 

NMS-12 -Production testing  01 

NMS-13 -Material traceability  01 

NHT-01 Heat treatment procedure for UNS J92205  01 

NC-01 Calibration of control- and test equipment  01 

NC-02 -Calibration of spectrometer  01 

NC-03 -Calibration of pyrometer lance  01 

NC-04 -Calibration of heat treatment furnace  01 

NC-05 -Validation of welding equipment  01 

Annex 

No.1 

Welding Procedure Qualification Record SS2377/T20P   

Annex 

No.2 

Welding Procedure Specification   

Annex 

No.3 

ISO 9001 certificate   

Annex 

No.4 

Certificate of compliance to PED 97/23/EC   

Annex 

No.5 

EN ISO 9712-certificate   
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Doc. No. NMS-01 

Rev. No. 01 

 

Manufacturing summary for sand casted stainless steel products 

 
Material: UNS J92205 

Casting, Thickness T 

Testing according to MDS D46 Rev. 4 

No Phase Description Procedure 

1 Mould making All of the moulds and cores are handmade using 

sand together with a binder. The cores are made 

of zircon and M34 together with the binder 

Ecolotec 2602A. The moulds are made of zircon, 

M34 and recycled sand which is a mixture of the 

two. The zircon and M34 is used with Ecolotec 

2602A and the recycled sand is used with Flotex 

220. 

NMS-03 

2 Charging the furnace The personal charge the furnace according to a 

prescription for the specific alloy and the required 

weight of the charge. 100% AOD treated scrap is 

used together with 100% virgin alloy elements. 

NMS-04 

3 Melting One of two induction furnaces are used to melt the 

material. They have a maximum capacity of 

1200kg and 2100kg respectively. 

NMS-05 

4 Analysis When the melt has reached a temperature of 

1560°C a sample is taken for analysis in the 

spectrometer. If the correct composition is not 

achieved the computer calculates the amount of 

each alloy that needs to be added to the melt and 

these are added. A final sample is then taken at 

1600°C and if it is according to the standard the 

melt is approved for casting. 

NMS-05 

5 Casting After analyses the melt is heated to a temperature 

of 1645-1650°C and the casting process is started. 

The melt is poured from the furnace to a ladle 

which is used to transport it to the mould. The 

mould is then filled with a constant stream from 

the ladle. During the casting process two separate 

blocks are cast to be used later for testing. After 

cooling the mould box is marked with a plate 

showing charge number and alloy. 

NMS-06 

6 Shakeout The mould boxes are separated and the mould is 

broken down using a shaking table. The charge 

number and alloy are written on the casted 

product. 

 

7 Cutting Gates, runners and risers are cut off using carbon NMS-07 
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arc gouging. The charge number and alloy are 

hard stamped on the casted product. 

8 Blasting The products are blasted in a table blast machine 

using stainless steel grit with a diameter of 1-

1.5mm. This is done in order to clean up the 

surface and remove any sand left from the mould. 

NMS-07 

9 Grinding The products are grinded using disc grinders in 

order to remove any auxiliary metal that was 

unable to be removed during the cutting. 

NMS-07 

10 Rough machining If required by the customer, rough machining is 

performed according to their specifications. The 

machining is done in one of two vertical turning 

lathes. 

 

11 Nondestructive 

examination 

Nondestructive examination is performed in order 

to find the imperfections in the product so that 

they can be fixed. Liquid penetrant testing is 

performed in-house. Radiographic testing is 

performed by Dekra Industrial AB. 

NMS-08 & 

MDS D46 

Rev. 4 

12 Welding The imperfections are etched open using carbon 

arc gouging and disc grinders. The welding is 

done using method 111 and the rods are made of 

material SS2205. The welding is done according 

to WPQR SS2377/T20P and a WPS. See Annex 

No.1 and No.2 respectively. 

NMS-09, 

Annex 

No.1 & 

Annex 

No.2 

13 Heat treatment Heat treatments are performed in an electrical 

furnace with a maximum heat treatment 

temperature of 1250°C (accuracy interval ±12°C). 

For the specified material holding time is 6 hours 

and soaking time is 3,5 hours. Soaking time starts 

when the material charged to the heat treatment 

furnace reaches the set point temperature. 

Temperature is measured and recorded using 

thermocouples (see Fig.7 in document NHT-01). 

Heat treatment is then followed by quenching in 

water within 60s of the furnace door being fully 

opened. To ensure a temperature below 50°C after 

quenching the water bath is equipped with a 

circulation pump and a cooling system. 

NMS-10 & 

NHT-01 

14 Blasting A second blasting is performed to remove any 

scales that may have formed on the surface during 

the heat treatment. 

NMS-07 

15 Pickling All surfaces not machined are pickled. Pickling is 

performed by Aqua Expert AB. The pickling 

solution is Avesta Pickling Bath 302. The casted 

products are pickled for two hours at a 

temperature of 30°C. 

NMS-11 

16 Nondestructive After pickling a second test is performed by NMS-08 & 
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examination Norrhults Stålgjuteri AB using liquid penetrant 

testing. This is done to ensure that the product is 

free from defects before delivery. 

MDS D46 

Rev. 4 

17 Production testing For each melt two separate moulds are filled with 

liquid metal so that they can be used for testing. 

Each mould has a separate number in it so that the 

casted product can be traced back to the melt. 

From these products the bars for mechanical 

testing are cut. If required a separate test product 

can be cast for the customer. Test bars are cut out 

and sent to Swerea SWECAST for preparations 

and testing after heat treatment. Hardness tests are 

performed by Norrhults Stålgjuteri AB using the 

Brinell-method. Tensile and impact testing 

together with microstructure examination is 

performed by Swerea SWECAST according to the 

specifications in MDS D46 Rev. 4. 

NMS-12 & 

MDS D46 

Rev. 4 

18 Certification Certificates in accordance to EN 10204 Type 3.1 

are issued by Norrhults Stålgjuteri AB. 

 

19 Inspection Final product is checked against customer 

drawings/requirements. 

 

20 Packing Packing according to customer requirement.  
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Manufacturing flow chart for sand casted stainless steel products 
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Mould making 
 

All of the moulds and cores are hand made using sand together with a binder. 

For the bigger moulds air tools are used to pack the sand. The sand used for the 

cores are zircon and M34 together with Ecolotec 2602A as a binder. Zircon is 

packed next to the surface of the model in order to be next to the melted metal 

during the casting process. The rest of the core is filled with M34. For cores with 

small spaces a mixture of zircon and M34 is used. This is due to the fact that it is 

hard to pack the zircon against the surfaces. The moulds are made using zircon, 

M34 and recycled sand. The zircon is packed on the surfaces of the model that 

responds to the space where to melted metal will be. M34 is then packed against 

the remaining surfaces of the model. The remaining space in the mould box is 

then filled with recycled sand. The zircon and M34 are used with Ecolotec 

2602A as a binder and the recycled sand is used with Flotex 220. The moulds 

and cores are then covered in a zircon-based black.  

  



Bilaga 5: sid8: (37) 

Linus Adén & David Ulmhed 

Doc. No. NMS-04 

Rev. No. 01 

 

Start material, weighing-in, charging the furnace 
 

At receiving, the certificate that follows with the material is checked to make 

sure the composition is right. This is done for both the start material and the 

alloys. For start material, AOD treated scrap is used together with virgin alloy 

elements. The AOD-treated scrap is bought mostly in the form of plates and the 

original manufacturer is Outokumpu Stainless AB in Avesta. The certificate that 

follows with the scrap is checked for the correct stamp. No internal scrap is used. 

Weighing-in is based on data from the cast order and the charge prescription for 

this alloy and particular weight. The needed amount of each alloying element is 

calculated using a Microsoft Excel file specific for that alloy and inputting the 

weight of the melt. 
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Melting 
 

The melting is done in one of two electric induction furnaces. Although the 

capacity is 1200kg and 2100kg, praxis is to load them to 1000kg and 2000kg 

respectively. When all of the material is in a molted state and the temperature has 

reached 1560°C a sample is poured into a mould and when it has cooled down 

and the surface has been grinded it is placed in the spectrometer. The 

spectrometer PC calculates the amount of each of the alloys as well as 

calculating the amount that has to be added in accordance to achieve the right 

composition. The alloy materials are then added and when this has molten and 

the melt has achieved a temperature of 1600°C a final sample is taken for testing 

in the spectrometer. The composition of this test is recorded digitally and the 

final sample is saved for five years. 
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Casting and identification 
 

When the right composition has been achieved in the melt and the temperature is 

1645-1650°C it is poured over to a ladle. This is used to quickly transport it to 

the different moulds that are going to be cast. The melt is poured into the mould 

with a constant flow and then the mould is left to cool off. The entire casting 

process is controlled by hand using a hand-operated ladle. The melt that remains 

in the ladle after all of the moulds have been filled is then either poured back into 

the furnace or disposed of. From each melt a small quantity is poured into two 

small moulds to create blocks that are then used to create specimens for 

destructive testing. Every casted product is marked with a plate showing the 

charge number and the specific alloy. When taking the product out of the mould 

box the charge number and the alloy is written on the product. This information 

then gets checked against the information from the foundry and hard-stamped to 

the product when arriving at the cleaning department. Every welding booth at the 

cleaning department is equipped with stamping tools to re-stamp the product in 

case the original stamp gets removed. 
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Cleaning and blasting 
 

The cleaning process starts with gates, runners and risers being cut off. The 

method used is carbon arc gouging. After that the product is placed in a table 

blast machine where it is blasted using a stainless steel grit named Chrome shot 

which is supplied by AB TEBECO. The diameter of the grit is 1-1,5mm. The last 

step in the cleaning process is the removal of any excess material that could not 

be removed using carbon arc gouging. This is done using handheld angle 

grinders. 
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Nondestructive examination 
 

In order to find imperfections in the material that will need to be repaired, 

nondestructive examination is done. Norrhults Stålgjuteri AB is certified to 

perform liquid penetrant testing so this process is performed in-house. As well as 

liquid penetrant testing, all products that pass through production are also tested 

using radiographic testing. The radiographic testing is performed by DEKRA 

Industrial AB and is done according to the requirements in MDS D46 Rev. 4. 

After testing the imperfections are marked so they easily can be found and 

repaired. After pickling and before final approval the products are once again 

tested using liquid penetrant testing. 
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Welding 
 

Repair welding of imperfections in the products occurs and differs for each 

product. The method used for repairing UNS J92205 is welding method 111 and 

the filler is a rod of stainless steel SS2205 made by Elga. Based on the 

information from the nondestructive examination and WPQR No. SS2377/T20P 

(see Annex No.1) a WPS is established (see example in Annex No.2). This gives 

instructions regarding were the repairs are to be performed, what filler material 

to be used, to what depth the material needs to be opened etc. Using carbon arc 

gouging and angle grinders the material is opened to the specified depth and the 

imperfection is removed. The grove is then closed by the welding process stated. 
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Heat treatment 
 

The heat treatment cycle starts when the products are loaded to the furnace. At 

this time the furnace holds a temperature of 800°C. The temperature is then 

increased with a heating rate of 100-200°C/h depending of the thickness until it 

reaches the set temperature of 1120°C (±12°C). The holding time is 6 hours and 

the soaking time is 3,5 hours. 

The cooling is done with quenching in a water bath. The temperature of the 

water bath is kept below 50°C with the aid of a cooling system coupled to the 

water bath. For further information on the heat treatment process, see document 

number NHT-01. 
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Pickling 
 

Pickling is performed by Aqua Expert AB in Växjö. If required, the product is 

cleaned by manually adding a detergent which is left for 20-30 minutes. The 

detergent is then washed of using a pressure washer. This is done to ensure a 

surface which is easily pickled. Then, the product is lowered into the pickling 

bath and the pickling fluid used is Avesta Pickling Bath 302 and it consists 

mostly of hydrogen fluoride (HF) and nitric acid (HNO3). The temperature of the 

pickling bath is 30°C and the product is left in the bath for two hours 

independent of material thickness. The product is then taken out of the pickling 

bath and lowered into a solution consisting mainly of sodium. This is done to 

neutralize the pickling fluid that is still on the surface of the product. After that, 

the product is cleaned using a pressure washer and this is done to remove the 

pickling fluid and the neutralizer together with the oxide and metals that have 

been pickled of. The product is then left to dry in the air and during this process 

a protective oxide layer appears on the surface. 
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Production testing 
 

For each melt and heat treatment lot the test block that follows with it is cut into 

test bars and sent to Swerea SWECAST in Jönköping. There they perform 

tensile- and impact testing. A microstructure examination is also performed that 

shows the amount of ferrite and austenite together with any possible defects in 

the grain boundary. The impact testing performed is Charpy V-notch testing and 

it is performed according to ASTM A703 supplementary requirement S8 at a 

temperature of -46°C. Hardness tests are performed by Norrhults Stålgjuteri AB 

using the Brinell-method and the testing is performed on the remaining parts of 

the test block. 

 

The test block casted has a thickness that corresponds with the casted product. 

The specimens are located at a distance of T/4 from each end and since the 

thickness is bigger than 50mm the test specimens are located at a distance bigger 

than T/4 from each side and T/2 from the top and bottom. The test block is then 

cut down into two smaller blocks which are sent away. 

 

The blocks that get sent away are used to make the specimens and they get sent 

to Swerea SWECAST. There the specimens are made and for dimensions and 

locations of the test specimens see Fig.1-4. The specimen for the tensile test is 

cut out of its block and machined to a bar with a diameter of 14mm. From the 

scrap of that block a specimen is machined for use during the examination of the 

microstructure. Three test bars for use during the Charpy V-notch testing is cut 

out of the remaining block and the notch is then milled in the center of them. 

Their dimensions are according to the ones given in ASTM A703. The specimen 

used in the examination of the microstructure is prepared further by first a 

grinding and then a polishing of the surface. After that it is etched using the 

process of electrolytic etching. The etchant used is a 40% solution of sodium 

hydroxide (NaOH). The specimen is then placed in a microscope that is 

connected to a computer and ten different pictures are then taken at different 

locations. The magnification used is 220x. These are then examined using Leica 

QWin computer software that calculates the amount of ferrite and austenite. The 

mean value of these ten examinations is then calculated and that is the amount of 

ferrite in the material. 
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Fig.1 – Test specimen for micrographic examination 

 
Fig.2 – Test specimen for tensile test 
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Fig.3 Test specimen for impact test 

 
Fig.4 – Locations of test specimens 
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Material traceability 
 

Marking of arriving material 

All arriving material comes with a description of the material information on the 

pallet. 

The information includes weight and the material. If necessary, the information 

can be complemented. In case of doubt the supplier is contacted. 

 

Marking of material in production 

The individual charge numbers for the castings are marked with an ink drawing 

pen onto a metal plate directly after the foundry process. The charge number 

includes production order number, chemical composition and further heat 

treatment. The material specimens get marked directly in the foundry process 

due to the charge number printed in the mold. The plate is placed in such way on 

the pallet that it will not fall off during the internal transport to the shakeout. In 

case the batch is split up then all pallets in the batch are marked equally. 

After the shakeout the charge number on the plate is transferred with an ink 

drawing pen onto the castings. When arriving to the cleaning division the 

personnel validates the charge number with the castings and then hard stamps the 

charge number onto the casting before further treatments. 

 

Traceability data intended for own registration 

Collected data for own registration contains: 

 chemical composition analysis for each melt 

 production order number 

 analysis of heat treatment 

 analysis of mechanical testing 

This information is registered in our computer system. 

 

Traceability 

All castings are hard stamped with an individual charge number. If the customer 

requires traceability to a purchased article, the sales personnel arrange for the 

traceability documents according to the charge number. The requested 

information is collected into a material record book which is sent with the 

delivery. 
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Heat treatment procedure for UNS J92205 
 

The heat treatment furnace at Norrhults Stålgjuteri AB is an electrically heated 

batch type furnace manufactured by Ramco AB in Västerås. Its identification 

number is VB-2. For dimensions of the furnace and locations of thermocouples 

see Fig.5-7.  

 

 
Fig.5 – Outer dimensions of heat treatment furnace 

 
Fig.6 – Inner dimensions of heat treatment furnace 
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Fig.7 – Location and identification of thermocouples 

 

The maximum operating temperature of the heat treatment furnace is 1250°C. 

The temperature is controlled and recorded using six thermocouples of Type K 

which are connected to the control system. A seventh thermocouple is used to 

remotely monitor the power usage and temperature by both Norrhults Stålgjuteri 

AB and the electric company. The set temperature is input into the control 

system and from there the control system changes the electricity to the heating 

elements to reach the set temperature at the chosen heating rate. To the control 

system a data logger is connected which continuously records the temperature 

curve. The temperature curve is then saved as a file on the server in order to later 

see if any changes might have occurred. 

The cooling system consists of a water bath with the dimensions 3,5x5,3x1,8 m 

(width by length by depth). A pump and cooling system is connected to the water 

bath to ensure adequate cooling of the water during the quenching. To the water 

bath a temperature measuring instrument is connected which measures the 

temperature in the water bath during quenching. The instrument also records the 

temperature curve and saves it as a file on an USB-stick and then it can be 

transferred to a computer. For the placement of the quenching bath and furnace 

see Fig.8. 
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Fig.8 – Placement of furnace and water bath in relation to each other 
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Fig.9 – Example of placement of components during heat treatment process 

 

The components are loaded on a pallet and the pallet is then placed in the furnace 

using a charging truck. The pallet is removed in the same way and then 

transferred to the water bath using an overhead crane. For examples of the pallet 

placement see Fig.9. 

 

The heat treatment cycle starts when the products are loaded to the heat 

treatment furnace. When loaded the furnace have a temperature of 800°C. The 

heating rate is between 100-200°C/h depending on the thickness of the material. 

The material is heated to a temperature of 1120°C (accuracy interval ±12°C) and 

the holding time is 6 hours with a soaking time of 3,5 hours. After the 6 hours 

are completed the temperature is lowered to 1050°C (accuracy interval ±12°C) 

and this is done over a period of 60 minutes. Then the furnace door is opened 

and within 60 seconds of it being fully opened the pallet with the products is 

unloaded and quenched in the water bath. The products are then left in the water 

bath for 60 minutes. The temperature of the water bath is kept below 50°C 

during the quenching. 

 

Due to the use of separate test blocks for production testing, that are being heat 

treated with each heat treatment load no principles exists for the selection of 

components for this purpose. Each heat treatment load is documented on a paper 

next to the control system. This paper contains information regarding the person 
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responsible, the set temperature, cooling method, the products being treated and 

the start and finishing times. Each product casted has the charge number hard 

stamped in the surface as well as the customer’s number for that specific article 

which is imprinted in the product during the casting process. These numbers are 

used to identify the products during the heat treatment process. For production 

testing separate test blocks are used and each of these have the charge number 

imprinted during the casting process. Due to these facts the components used for 

production testing are easily identified. 

 

Each heat treatment load is photographed before being loaded into the furnace. 

These photos are then saved in a weekly folder on the computer. Also, each heat 

treatment load is documented in a report that states when the heat treatment cycle 

starts and ends, what procedure used and the products being treated during that 

specific load. The location of the test block during the heat treatment process 

differs from load to load. This is due to the different sizes of the different 

products and therefore where there is room for the test block on the pallet. 

During most loads the test block is placed on the pallet next to the products being 

treated. If there is no room for the test block it is placed on the product instead. 
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Calibration of control- and test equipment 
 

General 

 

To ensure correct function and quality only calibrated test equipment are used. 

Calibration done in our foundry is traceable to national and international 

standards. Calibration of the equipment is done by the personnel responsible for 

the calibration. The purpose of calibration is to safeguard quality of the castings. 

Approved calibrated equipment is marked according to SWEDAC´s marking 

system. 

 

Responsibility 

 

Every employee is responsible for using calibrated equipment. In case of doubt 

about the reliability of the equipment or if marking of the approved equipment is 

missing, contact is to be made with the person responsible for calibration who 

then takes over the responsibility to calibrate the equipment. 
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Calibration of spectrometer 
 

Calibration 

 

Calibration of the spectrometer is done every morning according to the 

manufacturer´s manual and once a year by the supplier together with a service.  

 

After starting the spectrometer, it is flushed with argon during 30-60 seconds. 

Thereafter the calibration specimen RH18 receives a minimum of five sparks and 

a computer program then indicates in which sequence the calibration sparks are 

to be made. After the calibration the spectrometer is controlled with test 

specimen ECRM 298-1 and at least two sparks are done. If the values differ 

considerably from each other, more sparks are needed. When the average values 

for the chemical elements lie within the intervals approved by the manufacturer 

of the test specimen, the spectrometer is ready to use. 

 

Filing 

 

The test results and the calibration results are printed and filed in a folder which 

is placed nearby the spectrometer. 
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Analysis intervals for test specimen ECRM 298-1 

 
Purpose 

 

Test specimen ECRM 298-1 is used for control of the spectrometer. It is used as 

a reference for the charge of duplex material for the company. 

 

Limit values 

 

Element Minimum value Certified value Maximum value 

C 0,0129 0,0146 0,0155 

Si 0,247 0,262 0,2835 

Mn 0,3826 0,398 0,417 

P 0,0186 0,0198 0,0208 

S 0,0003 0,0006 0,001 

Cr 24,5769 24,72 24,88 

Mo 3,6777 3,799 3,8814 

Ni 6,9903 7,056 7,12 

Al 0,0259 0,0285 0,0328 

B 0,0017 0,0021 0,0024 

Co 0,0497 0,055 0,0578 

Cu 0,1923 0,201 0,2082 

Fe 63,1079 63,38 63,889 

N 0,2497 0,263 0,2756 

Pb 0,000049 0,00008 0,000123 

Ti 0,0007 0,0014 0,0019 

V 0,0572 0,0607 0,0651 

 

 

Filing 

 

All documentation regarding the test specimen ECRM 298-1 is stored and filed 

nearby the spectrometer.  
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Calibration of pyrometer lance 
 

Calibration 

 

The pyrometers are calibrated once every month by the foundry personnel. The 

calibration instrument used for this is Check Mate Mark 3.  

 

Filing 

 

The documents referring to calibration are filed in a folder and kept in the office 

at the foundry. 
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Calibration of heat treatment furnace 
 

Calibration 

 

Measuring instrument calibration and uniformity test 

 

The calibration of the measuring instrument and the recording device is done 

annually. 

 

The calibration and uniformity test conforms to requirements set in ASTM 

A991. 

 

Thermo element 

 

 

 

Filing 

 

All documents referring to calibration and change of thermo elements are filed. 
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Validation of welding equipment 
 

A validation of welding equipment is made annually by Svetsteknik AB which is 

located in Kristianstad. The validation primary includes a visual check and a 

control of the voltage used in MIG/MAG and the current used in the MMA 

produced from the weld. 

The machine used for the validation is named ESAB Checkmaster 9000. 

 

Validation is made in accordance with SS-EN50504:2008 and filed on the 

server. 
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Welding Procedure Qualification Record SS2377/T20P 
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Welding Procedure Specification 
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ISO 9001 certificate 
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Certificate of compliance to PED 97/23/EC 
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EN ISO 9712-certificate 
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