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Sammanfattning 
 
Kommersiella företag har ett ständigt behov av förbättring utav såväl produkter som produktion. 
Rapportens författare kom vårterminen 2014 i kontakt med en mindre verkstadskoncern med 
bas i Sverige. Som ett led i företagets kontinuerliga förbättringsarbete efterfrågades fördjupad 
förståelse kring kvalitetssäkring utav stordimensionella, formgjutna komponenter. Detta blev 
utgångspunkten för det arbete som den här rapporten avhandlar. Särskilt fokus har legat på hur 
olika varianter av oförstörande provning (OFP) kan användas som verktyg för kvalitetskontroll, 
men även områden som materialstandarder, allmän kvalitetslära och formgjutningens 
grundläggande principer bygger upp rapportens fundament. Rapporten består av en teoretisk 
del, med material inhämtad från vetenskaplig litteratur, och en empirisk del baserad på 
studiebesök och intervjuer på tre svenska gjuterier. 
 
En konflikt mellan den analyserade litteraturen och de besökta gjuteriernas verklighet kan till 
viss del konstateras. Ett exempel på detta ses angående användandet av ultraljudsprovning. 
Den litteratur som studerats menar att ultraljud är en lämplig undersökningsmetod, såväl ofarlig 
som högkvalitativ. De intervjuade gjutarna hävdar dock att ultraljud kräver så pass högt 
utbildad, och därmed dyr, personal att det inte är en ekonomiskt hållbar provningsmetod i 
Sverige. Dessutom påpekar gjutarna att gjutjärns höga grafithalt stör ultraljudsundersökningen, 
vilket drar ner kvalitén på de analyser som utförs. 
 
Det kan fastslås att OFP-metoder generellt inte är särskilt effektiva vid kvalitetskontroller av 
gjutgods. Förstörande provning är såväl billigare som mer pålitlig, vilket är avgörande för många 
industriella aktörer. Om OFP-metoder trots allt ska användas på gjutgods så indikeras att 
radiografisk, magnetpulver- och penetrantprovning är de metoder som ger bäst resultat. Vidare 
kan det fastslås att gjutgodsets dimensioner i sig varken påverkar tillverkningen eller 
kvalitetskontrollen nämnvärt. Däremot spelar komplexiteten av den inre geometrin stor roll, där 
en avancerad produkt är avsevärt svårare att producera och kontrollera än en komponent med 
enklare konstruktion.  
 
Litteraturen och de besökta gjuterierna är överens om synen på standarder i dagens industri. 
Det finns en tydlig trend att överge nationella standarder till förmån för stora, globala diton. Ett 
problem som poängteras är att äldre ritningar med gamla standarder fortfarande används i stor 
utsträckning, vilket bromsar utvecklingen. 
 
Även om generella kvalitetssystem så som stickprovskontroller går att applicera på 
formgjutningsindustrin med goda resultat, finns det starka indikationer på att det i slutändan är 
en god relation mellan gjuteri och kund som är avgörande för kvalitetssäkringen. Genom att 
samarbeta längs hela produktionskedjan kan den aktuella produkten och produktionen 
kvalitetsoptimeras. Detta är särskilt viktigt då varje enskilt gjuteri har unika förutsättningar och 
utmaningar, varpå en öppen affärsrelation är nödvändig för tillfredsställande resultat.  
 
 
 
 

  



Abstract 
 
A continuous improvement of products and production is an important goal for a modern 
industrial company. A small engineering group located in Sweden came in touch with the 
authors of this report during the spring semester of 2014. The aim of this report is, as part of the 
group´s ambition of improvement, to analyse ways in which the quality of component casted 
parts can be verified. Non-destructive testing (NDT), and methods to use it for quality control, is 
the main focus of this report. However, fields such as material standards, component casting 
and quality engineering are analysed as well. Together, these fields act as the baseline of the 
conducted work. This thesis consists of two major parts; a theoretical, based on scientific 
literature, and an empiric, based on field studies and interviews conducted in cooperation with 
three Swedish foundries. 
 
The scientific literature that has been analysed does not correspond entirely with the practical 
reality of the foundries. The different opinion considering ultrasonic testing (UT) is an example of 
this minor disagreement between theory and pragmatic engineering. While several books and 
articles regard UT as efficient and reliable, the foundries consider UT a flawed and problematic 
testing method. The foundries are mainly troubled about the required level of education 
necessary for operating UT, which is way too high and thereby expansive for UT to be an 
affordable option. Cast iron materials are, as noted by the foundries, as well not an optimal 
environment for UT. The high amount of graphite in the cast iron interferes with the ultrasonic 
waves, resulting in non-accurate results of the ultrasonic testing. 
 
It can be concluded that NDT-method cannot compete with destructive testing, neither in 
performance nor cost, when used as a tool of quality verification of a component casted part. 
However, if it despite this is necessary to use NDT-methods, some conclusions can be drawn. 
Radiografic testing, magnet particle testing and penetrant testing can be considered the most 
suitable choice of NDT-methods when quality checking cast iron goods. Some relationships 
between the part’s size and the component casting process can as well be determined. The 
dimensions and mass of the component does not seem to have anything but a minor effect on 
the casting process. However, the complexity of the produced part’s geometry does have a 
major, negative, impact on more or less every step of the production. 
 
The analysed literature does seem to approve the foundries point of view considering the use 
and appliance of material standards. There is a noticeable trend throughout the industrial world, 
where old, national standard systems are replaced with international and global standardisation 
systems. However, continuous use of older designs without up-to-date standards does slow the 
progress down. 
 
While general systems of quality management may be applied within the component casting 
industry with decent results, the most important aspect of quality control is concluded to be a 
healthy and trustful business relationship between foundry and customer. Together, they are 
able to optimize products and production, and thereby guarantee a satisfying quality.        



Förord 
 
Denna rapport skrevs som en del av ett kandidatexamensarbete under vårterminen 2014 vid 
Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten skrevs av Axel Save och Johanna Einarsson på 
civilingenjörsprogrammen Materialdesign respektive Maskinteknik. Kandidatarbetet skrevs på 
institutionen för Industriell Produktion vid ITM-skolan. 
 
Vi vill uttrycka ett särskilt tack till Sam Olofqvist på Amnode som har gjort det här arbetet 
praktiskt möjligt att genomföra. Vi vill vidare tacka samtliga representanter från de besökta 
gjuterierna för deras samarbetsvilja och generositet vid våra studiebesök på respektive 
anläggning. 
 
Slutligen vill vi även ge ett stort tack till vår handledare Ove Bayard som har varit ett stabilt och 
bra stöd under hela projektets gång. 
 
Stockholm, maj 2014. 
  



Terminologi 
 
Gjutning, metallurgi och kvalitet är områden där det är nödvändigt att ha en grundläggande 
kunskap om rådande nomenklatur. Nedan definieras i alfabetisk ordning särskilt utvalda, 
centrala ord och begrepp som förekommer i rapporten. Dessa definitioner är hämtade från 
Nationalencyklopedin, kurslitteratur i materiallära och erfarna gjutare och får ses som generellt 
väletablerade inom gjuteribranschen.  
 
Austenit - Kristallstruktur som järn och stål kan anta. Kan lösa in kol, har FCC-struktur. 
 
Bentonit - Lersort, känd för sin goda vätskeuppsugningsförmåga. 
 
Cementit - Annat namn för järnkarbid, Fe3C. Vanligt förekommande fas i vissa stål- och 
järnsorter. 
 
Gjutjärn - Samlingsnamn för järnlegeringar med 2-4% kolhalt som primärt används för gjutning. 
Delas i huvudsak upp i tre olika kategorier; vitjärn, gråjärn och segjärn. 
 
Nodul - Kropp av fas eller ämne med sfärisk karaktär, ses ofta som del av mikrostrukturer.  
 
Nodularitet - Term som beskriver hur sfärisk en nodul är. 
 
Skänk - Keramiskt fodrad transporthink för smält metall. Konstruerad för att klara mycket höga 
temperaturer. Storleken anpassas efter tillverkningsvolym. 
 
Vidgjutning - Utnyttjas för att tillverka provmaterial vid sidan av den faktiska gjutproduktionen. 
Ett extra hålrum skapas i gjutformen enligt standarder för att säkerställa att provet skapas under 
samma förutsättningar som produkten. 
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1. Inledning 
 
Som inledning på denna rapport kommer detta avsnitt kortfattat beskriva bakgrund, syfte, mål, 
frågeställningar och avgränsningar kring det arbete som utförts. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Arbetet som avhandlas i denna rapport härkommer från en problematik som Amnode AB, ett 
tillverkande företag i Sverige, stött på i sitt långsiktiga utvecklingsarbete. Amnode är en mindre 
verkstadskoncern med verksamhet inom olika typer av metallisk bearbetning, se Bilaga 1 för 
typexempel på bearbetad produkt. För att förbättra sin konkurrensförmåga har Amnode 
undersökt möjliga optimeringsmöjligheter inom framtagningen av ett antal stordimensionella 
ämnen som Amnode bearbetar på uppdrag av kunder. Som en del av dessa undersökningar 
har frågor kring ämneskvalité och kvalitetskontroll kommit upp. Det arbete som denna rapport 
behandlar kommer att reda ut några av de frågetecken som uppkommit i denna process. 
Kvalitetssäkring är vidare ett område som naturligt inordnar sig under arbetets övergripande 
tema, resurseffektiv produktion. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete är att, ur ett tekniskt perspektiv, undersöka hur ett tillverkande företag i 
Sverige kan säkerställa att de formgjutna ämnen som en leverantör tillverkar håller den kvalité 
som specificerats. Målet är att ge en fingervisning på utmaningar och problempunkter inom 
formgjutningsprocessen, samt undersöka hur kvalitén av ett ämne kan kontrolleras med hjälp av 
oförstörande provning och snarlika metoder. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Arbetets huvudfrågeställning lyder: 
 
• Vilka huvudsakliga tekniska aspekter bör tas hänsyn till för att säkerställa önskad kvalité vid 

produktion av stordimensionella gjutgods? 
 

Underfrågeställningarna, som kan ses som hjälpmedel för att svara på den övergripande 
huvudfrågeställningen, lyder: 
 
• Hur hanterar företag materialstandarder i deras kommunikation med leverantörer och 

kunder? 
 
• Hur säkerställs önskad kvalité av producerade stordimensionella gjutgods, med hjälp av 

oförstörande provning och andra kvalitésystem? 
 
• Hur påverkar gjutgodsets storlek och geometri produktionens upplägg och tillhörande 

kvalitetskontroll? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Denna rapport och det arbete som den avhandlar kommer att röra de tekniska aspekterna av 
formgjutning. Med detta menas att inga företagsekonomiska, arbetsmiljömässiga eller andra 
delar av gjutgodsproduktion kommer beröras. Det ska betonas att det inom de tekniska delarna 
av en sådan produktion även återfinns områden av “mjukare” karaktär såsom kvalité, 
standarder och till viss del affärsrelationer. 
     
De ämnen som Amnode bearbetar är av sådan modell och konstruktion att formgjutning är den 
tillverkningsteknik som med största sannolikhet används kommersiellt. Formgjutning är således 
den gjutningsprocess som det här arbetet i huvudsak kommer behandla, och inte exempelvis 
stränggjutning eller götgjutning. 
 
Arbetet kommer framförallt att inriktas på gjutgods av större dimensioner, vilket i praktiken 
innebär komponenter med en vikt som överstiger ett par hundra kilon. Då Amnode ofta hanterar 
produkter i viktspannet 300-600 kilo kommer detta arbete mer specifikt kretsa kring gjutgods i 
den storleksordningen. 
 
Detta arbete kommer endast behandla formgjutning av stål och gjutjärn, då dessa material står 
för en mycket stor del av den kommersiella gjuteribranschen, inklusive de produkter Amnode 
hanterar.  
 
Det finns en rad olika metoder för att analysera ett provs egenskaper. Dessa kan i huvudsak 
delas upp i två grupperingar, förstörande och oförstörande provning, beroende på om metoden 
lämnar permanenta skador på provet eller inte. Amnode hanterar stora produkter i relativt små 
serier där den kassering av komponenter som förstörande provning innebär inte är ekonomiskt 
gynnsam. Amnode har därför bett oss att fokusera på oförstörande provning, då de har 
förhoppning om att kunna kvalitetskontrollera sina gjutgods utan vidare kassering.  
 
En uppsjö av standarder är idag aktiva världen över. Trots detta finns ett fåtal som används i 
stor, global skala. Denna rapport kommer fokusera på de kommersiellt största 
standardsystemen, och endast behandla de standarder som är relevanta för formgjutning. 
 
Det finns väldigt mycket att skriva om samtliga områden som berörs i den här rapporten. Hela 
detta arbete kommer dock att mer eller mindre hållas på en relativt grundläggande nivå. Detta 
gäller inte minst avsnitten kring kvalitetssystem, där endast en kortare sammanfattning kommer 
genomföras. För exempel på mer djupgående litteratur inom berörda områden hänvisas till den 
här rapportens referenslista. 
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2. Metod 
 
För att kunna besvara arbetets frågeställningar har teoretiskt material analyserats och jämförts 
med empiriskt insamlat dito. Empirin består av en kvalitativ analys av tre likadana intervjuer, 
gjorda vid separata studiebesök. Detta alternativ valdes för att få en verklighetsuppfattning om 
hur gjutningsföretag fungerar i praktiken. Intervjuerna spelades in för att få en fullständig 
dokumentation av de intervjuades åsikter. Gjuterierna och dess representanter är 
anonymiserade av respekt för deras respektive företagssekretess. Dessa gjuterier valdes 
specifikt utifrån sina respektive verksamheter och specialiseringsområden för att ge olika 
perspektiv på formgjutning. Intervjufrågorna som ställdes återfinns i Bilaga 2. 
 
Gjuteri A tillverkar gjutgods av varierande storlek, 0,1-500 kg, i framförallt stål, vitjärn och 
koppar. Intervju gjordes med NN1 som är delägare och VD i företaget. 
 
Gjuteri B tillverkar framförallt gjutgods av segjärn i viktintervallet 1-1000 kg. Intervju gjordes med 
NN2 som är försäljningsingenjör i företaget. 
 
Gjuteri C är specialiserade på korta och medellånga serier i segjärn, vitjärn och gråjärn. De 
tillverkar gjutgods i varierande storlek, 0,1-500 kg. Intervju gjordes med NN3 som är kvalitets- 
och miljöansvarig på verket. 
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3. Litteraturstudie 
 
I följande avsnitt presenteras teori kring de tekniska områden som detta projekt innefattar. Till 
en början introduceras materialrelaterade aspekter. Därefter följer kapitel om formgjutning, 
kvalitet och oförstörande provning. 
 
3.1 Material; standarder och definitioner 
 
All tillverkningsteknik är beroende av vilka material som bearbetas. Gjutning är inget undantag, 
där val av material har stor betydelse för hur alla delprocesser utförs. Detta kapitel kommer 
behandla några av de största grupperingar av material som används inom kommersiell gjutning, 
samt den standardisering som rör material i en global marknadsekonomi. 
 
Material 
En gjutjärnssmälta kan bilda flera olika sorters material, beroende på bland annat 
svalningshastighet och kemisk sammansättning. Vid snabb kylning av smältan gynnas 
exempelvis bildning av vitjärn, medan längre svalningstider gynnar tillväxt av gråjärn. Tillsätts 
magnesium finns möjlighet att bilda segjärn [Bergman & Selleby, s.GJU-4-5]. 
 
Vitjärn är en kategori av gjutjärn, karaktäriserad av cementit och austenit som centrala faser. 
Vitjärn är ett hårt och sprött material som är svårbearbetat. Det är därmed svårt att svarva och 
försänka vitjärnsämnen. Detta gör att det i många fall är nödvändigt att undvika bildning av 
vitjärn, undantaget där material med hög slitstyrka eftertraktas [Fredriksson & Åkerlind, 2006, 
s.151]. 
 
Gråjärn består i huvudsak av faserna grafit, i form av fjällgrafit, och austenit och behandlas ofta 
med kisel för förbättrad prestanda. Gråjärn har bättre mekaniska egenskaper än vitjärn och är 
enklare att bearbeta, mycket tack vare grafitens mjukare natur. Att smältan stelnar som gråjärn 
är därför i många fall att föredra. Gråjärns största nackdel är en relativt hög sprödhet, om än inte 
lika hög som vitjärn. 
 
Segjärn kan ses som en variant av gråjärn. Genom tillsättning av magnesium kan smältans 
grafit klumpa ihop sig till noduler istället för att anta fjällstruktur. Denna förändring eliminerar 
sprickinitieringspunkter och resulterar i en kraftigt förhöjd seghet, därav namnet. Segjärnets 
nodularitet är central för materialets egenskaper, hög nodularitet är en förutsättning för att 
undvika gråjärnsliknande förhållanden [Hillert m.fl., 2005, s.283-284]. 
 
Materialstandarder 
Olika typer av standarder har i många århundraden underlättat mänskliga aktiviteter. Det var 
framförallt i början av 1900-talet, under uppkomsten av den industriella revolutionen, som 
standarder blev betydelsefulla. Standarder blev en förutsättning för tillverkning och handel av 
industriprodukter, och följden blev att olika standardiseringsorgan bildades. Idag finns en rad 
olika standardiseringsinstitut i världen som leder utvecklingen av standarder [Wallin, 1992, s.21-
34]. 
 
Standarder definieras som ”en norm utifrån dokumenterad vetskap från framstående aktörer”. 
ISO, The International Organisation for Standardisation, definierar de huvudsakliga målen av 
standardisering som: 
 

• Vara verktyg vid mänskliga ansträngningar, i produktion och utbyte av varor.  
• Att skydda konsumenters intresse genom jämn och tillräcklig kvalitet på varor och 

tjänster. 
• Tillhandahållande av ett medel för uttryck och kommunikation mellan alla berörda parter.  
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Tabell 1 – Exempel på standardtabell för några utvalda gråjärn. 
[Björk, 2011, s.49] 

 

Syftet med standarder är alltså att förbättra säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö samt minska 
kostnader [Clarke, 1990]. 
 
En ny standard skapas när ett tydligt definierat behov finns och då detta behov översätts till ett 
förslag av en sponsor. Sponsorn kan vara en bransch- eller yrkesorganisation, myndighet eller 
själva standardiseringsorganisationen. Förslaget behandlas av rättsväsende, myndigheter och 
näringsliv innan beslut fastställs efter överenskommelse. Detta gör att införandet av en ny 
standard kan ta flera år [Bringas, 2007, s.1-2].  
 
Även material kan standardiseras med avseende på bland annat kemisk sammansättning och 
mekaniska egenskaper. Standardiseringsinstitut tar kontinuerligt fram tabeller över nya och 
existerande material, ett exempel återfinns i Tabell 1. 
 
 

 
 

 
 
Trots att det i dagsläget finns internationella standarder för en stor bredd material så har många 
industrialiserade länder historiskt sett utvecklat egna standardiseringssystem. Detta kan skapa 
tekniska hinder vid översättning av olika nationella standarder [Clarke, 1990]. Eftersom det alltid 
finns skillnader mellan standarder, och standardisering inte är en exakt vetenskap, finns inga 
detaljerade instruktioner över hur jämförelser ska gå till [Bringas, 2007, s.1-2]. Vissa 
standardiseringsinstitut har dock tagit fram en uppsättning allmänna regler som kan användas 
som hjälpmedel vid jämförelser mellan olika standarder [Bringas, 2007, s.8-12]. 
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3.2 Formgjutningens grundläggande principer 
 
Formgjutning i sandformar är den klart dominerande gjutningstypen inom komponentgjutning. 
Formgjutningens största fördelar är bland annat en låg initialkostnad, möjlighet till hög 
komplexitet av godsgeometrin, stor materialflexibilitet och i princip obefintliga 
dimensionsgränser. Till nackdelarna hör framförallt en generellt dålig ytjämnhet och 
måttnoggrannhet [Jarfors m.fl., 2010, s.26].  
 
Formgjutna komponenter framställs genom kontrollerad stelning av smälta. Först tas en kopia 
av den färdiga komponenten fram, en så kallad modell. Modellen är tillverkad av plast, trä, 
metall eller annat passande material [Fredriksson & Åkerlind, 2006, s.1]. Formen, och ibland 
modellen, består av två halvor för att modellen lättare ska kunna hanteras. Formens håligheter 
skapas genom att modellen placeras i en ram, varpå en sandblandning pressas på. Denna 
blandning består normalt av sand, vatten och bindemedel. Då formhalvorna sätts ihop bildas ett 
formrum, identiskt med komponentens yttre konturer [Jarfors m.fl., 2010, s.27]. 
 
Komponenten som ska gjutas är sällan helt solid. Normalt består dess ytor av ihåligheter och 
urholkningar, vilket måste tas hänsyn till vid utformningen av formen. Urholkningarna i 
komponenten ersätts i formen av sandkroppar, så kallade kärnor, geometriskt identiska med de 
tilltänkta håligheterna. Kärnorna förbereds i lådor vars insidor har formen av urholkningarna. De 
är gjorda av en speciell, brandsäker sand och uppnår mekanisk stabilitet efter uppvärmning i 
ugn.  
 
Då formen är redo för gjutning sätts de färdiggjorda kärnorna i sina rätta positioner i formen. För 
en lyckad gjutning krävs inte bara att gjutformen med kärnor stämmer helt överens med den 
önskade gjutkomponentens, det krävs även att formen innehåller kanaler för tillförsel av 
metallsmälta. Dessutom behövs så kallade matare, urgröpningar som fungerar som behållare 
för extra smälta under gjutningsprocessen. Avsikten med matare är att kompensera för 
metallens volymkrympningar vid stelnandet. Utan matare finns risk för oönskade porer och 
håligheter i gjutgodset. 
 
Själva gjutningen kan starta då de två formytorna sätts gentemot varandra. Formhalvorna sätts 
fast mot varandra med hjälp av pluggar. Pluggarna genom hålen i de yttre väggarna garanterar 
exakt passning av halvorna. För en principiell bild över formgjutningsformen i tvärsnitt, se Figur 
1. 

 
Figur 1 – Tvärsnitt av en formgjutningsform, med tillhörande kärna och matare. 

 [www.custompartnet.com, 5-5-2014] 
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När gjutgodset har stelnat och svalnat knackas gjutformen bort och gjutstycket tas ut 
[Fredriksson & Åkerlind, 2006, s.2-5]. 
 
Alternativa varianter av formgjutning 
Skalformningsmetoden innebär att en torr blandning av finkorning sand och bindemedel sprids 
ut över en modell av halva komponenten. Bindemedlet smälter med hjälp av värmebehandling 
och binder samman sandkornen, vilket bildar ett 6-10 mm tjockt halvskal runt modellen. 
Halvskalet härdas i ugn och avlägsnas sedan från modellen. När två halvskal tillverkats limmas 
de ihop till ett solitt formskal. Innan gjutning placeras formskalet i en behållare fylld med sand 
eller grus för ökad stabilitet under gjutningsprocessen. Fördelen med denna metod är att den 
erhåller ett skal med slät yta och god överföringsförmåga av gaser. Det är en lätt metod som ger 
god avbildning av komponentens form och kan användas för nästan alla gjutningsmetaller. 
Nackdelen är att metoden ger en hög initialkostnad för modelluppsättningen och att maxvikten 
på komponenten är 60-70 kg. 
 
Handformning och maskinformning är två sandformningsmetoder som är vanliga inom 
formgjutningsindustrin. Handformning är en gammal metod där formen byggs upp för hand med 
hjälp av trämönster. Denna metod har på många ställen bytts ut till en storskalig 
maskinformningsmetod. Här pressas och skakas formhalvorna ihop i maskiner. Fördelen med 
maskinformning är att storskaliga formar ger en mer homogen hårdhet än handformning av 
formar. Den ger även bättre måttnoggrannhet [Fredriksson & Åkerlind, 2006, s.6]. 
 
 
  



8 
 

3.3 Kvalitet; system och kontroll 
 
Kvalitet är ett begrepp som blir allt vanligare och viktigare i det moderna samhället. Kvalitet kan 
upplevas som något diffust, men enligt en vanligt förekommande definition kan kvalitet generellt 
ses som ”förmågan att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” [Sandholm, 1999, s.9]. 
Kvalitet som term har flertalet dimensioner, bland annat återfinns begrepp såsom prestanda, 
tillförlitlighet och hållbarhet inom det som till vardags benämns kvalitet [Krishnamoothi, 2006, 
s.7]. 
 
Inom kvalitet som område förekommer naturligt kvalitetskontroller. Med kvalitetskontroll menas 
”att man undersöker om en produkt uppfyller kvalitetsfodringarna och därefter fattar ett beslut 
om godkännande eller avvisning”. Kontrollen består av flertalet moment. Till en början skall 
instruktionerna för kontrollen tolkas. Därefter sker provtagning av ett urval av produkten som 
skall kontrolleras. Till sist fattas ett beslut och eventuella åtgärder utförs. 
 
De kvalitetskontroller som utförs ser olika ut beroende på var i produktionsflödet de 
lokaliseras.  Mottagningskontroll innefattar kvalitetskontroller i samband med mottagning av 
varor från leverantörer. Detta sker för att undvika användning av material som inte uppfyller 
företagets kvalitetskrav. Mottagningskontroller består oftast av stickprovskontroller [Sandholm, 
1999, s.123-124]. Det kan till exempel omfatta kemisk analys av materialet, för att kunna 
bedöma om intyget svarar mot levererat material. Kontrollpartier av provning vid 
mottagningskontroller bör omfatta ett materialparti om högst 40 ton, där större partier delas upp 
i mindre delar. Partiet skall även vara enhetligt med avsikt på materialsort, tillverkare, 
tjockleksintervall för sträckgräns samt leveranstillstånd [Boverket, 2007, s.151-168]. 
 
Tillverkningskontroll består av kvalitetskontroller i själva produktionen för att undvika att felaktiga 
produkter förs vidare. Tillverkningskontroller kan förekomma som förstastyckskontroll, 
ambulerande kontroll, operatörkontroll, sistastyckskontroll eller kontinuerlig kontroll. 
Förstastyckskontroll genomförs på de första enheterna som produceras efter justeringar av 
processen. Syftet är att i tidigt skede upptäcka systematiska fel som kvarstår från enhet till 
enhet.  Ambulerande kontroll utförs med hjälp av en bevakande kontrollant, som stämmer av att 
framställda enheter motsvarar kvalitetsfodringarna. Operatörkontroll innebär att operatören själv 
genomför kontroll i anknytning med att enheterna tillverkas. Sistastyckskontroll utförs på de 
sista enheterna i partiet och ger en möjlighet att vidta åtgärder av brister innan tillverkningen 
startar på nytt. Allteftersom enheterna framställs utförs kontinuerliga kontroller i fasta 
kontrollstationer. Då produkten är klar sker slutkontroll, vars mening är att förhindra att 
fullbordade produkter som inte uppfyller kvalitetsfodringarna levereras till kund [Sandholm, 
1999, s.125-126]. 
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3.4 Oförstörande provning; metoder, styrkor och svagheter 
 
En central del utav kvalitetssäkringen av en produkt är de fysikaliska tester som ska kontrollera 
att produktens egenskaper faktiskt överensstämmer med kundens och producentens krav. 
Oförstörande provning, OFP, är ett samlingsnamn för testmetoder som undersöker ett objekt 
utan att påverka testobjektets framtida prestanda [Ness m.fl., 1996, s.2]. OFP omfattar en bred 
mängd metoder som baseras på olika fysikaliska principer. Enskilda metoder har därmed sina 
egna för- och nackdelar, men en gemensam nämnare är att metoderna ofta är indirekta 
provningsmetoder. Denna variation innebär att somliga tekniker har fått kommersiellt fotfäste 
och andra inte. Bland de metoder som har industriellt intresse återfinns exempelvis radiografisk, 
ultraljud-, virvelströms-, magnetpulver- och penetrantprovning [Bohman m.fl., 2007, s.3]. Dessa 
metoder kommer övergripande gås igenom i detta kapitel.  
 
3.4.1 Radiografisk provning 
 
Radiografisk provning (RP, eng. Radiografic Testing) är såväl historiskt som i dagsläget en av 
de vanligaste OFP-teknikerna. RP fungerar på i princip samtliga material, och är en av få OFP-
metoder som kan undersöka ett objekts inre. RP har använts i över hundra år, vilket gör det till 
en välutvecklad och etablerad teknik. Det finns en rad olika former och varianter av RP med 
samma principiella grund, att med hjälp av röntgenstrålars beteende inuti testobjektet avgöra 
hur materialets struktur ser ut. I konventionell RP undersöks ett testobjekt genom att låta en 
röntgenstråle träffa objektet. Då röntgenstrålar har en energi som är 100-100 000 gånger större 
än synligt ljus, [Shull, 2002, s.470-471], penetrerar röntgenstrålen materialet och transmitteras 
till andra sidan. De röntgenstrålar som passerat hela objektet fångas upp av en film som sedan 
framkallas. Porer, sprickor och andra defekter i materialet påverkar strålarnas väg genom 
testobjektet, varpå deras närvaro kan urskiljas på den framkallade filmen när filmen jämförs 
med referensfilmer från exempelvis standardiseringsinstitut [Bohman m.fl., 2007, s.13-14]. Figur 
2 visar en principiell bild över RP. 
 

 
Figur 2 – Principiell illustration utav genomträngande radiografisk provning.  

[Bohman m.fl., 2007, s.6] 
 

Ovan nämnda RP-tekniker är beroende av att röntgenstrålen lyckas passera hela testobjektet, 
samt att båda sidorna av objektet är tillgängliga för att kunna montera upp nödvändig utrustning. 
Detta innebär en begränsning av såväl tjocklek som utformning av objektet. Dessa 
begränsningar kan till viss del elimineras genom att justera metodiken för testningen. Istället för 
att registrera den strålning som passerar materialet kan undersökningen fokusera på de strålar 
som emitteras när röntgenstrålen träffar olika medium inuti testobjektet. De fotoner som bildas 
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och skingras vid kollisionen mellan röntgenstrålar och olika delar av materialet kan detekteras 
och ge information om exempelvis genomsnittlig densitet och olika koncentrationer 
[McGonnagle, 1989, s.301-307]. Figur 3 illusterar hur denna form av RP fungerar. 
 

 
Figur 3 – Principiell bild utav teorin bakom emittansfokuserande radiografisk provning.  

[McGonnagle, 1989, s.304 & 307] 
 
Ytterligare en variant RP är så kallad digital radiografering. Skillnaden mellan denna metod och 
konventionell RP kan ses som skillnaden mellan fotografering med film och fotografering med 
digitalkamera. Det finns flera fördelar med att använda denna form av digital bildanalys istället 
för att framkalla fysiska filmer. Detektorernas känslighet är generellt högre vid digital hantering 
vilket dels ger bättre kontraster, men ökar även det provtjockleksintervall som kan undersökas. 
Digital bildanalys är även snabbare i samtliga steg av processen, vilket ger såväl snabbare 
undersökningar som kortare strålningstider, vilket alltid är önskvärt vid hantering av radioaktiva 
moment. Dessutom är digital radiografering fördelaktig ur ett miljöperspektiv då det inte 
förekommer vare sig framkallningsvätskor eller röntgenfilmer som annars skulle förbrukas 
kontinuerligt [Fernström & Bloom, 2012, s.8]. 
 
Trots dessa olika variationer har RP likväl begränsningar. I Tabell 2 listas radiografisk provnings 
för- respektive nackdelar. 
 

Tabell 2 – Sammanfattning av de för- och nackdelar som radiografisk provning innebär. 
[Bohman m.fl. 2007, s.14] 

Fördelar: Nackdelar: 
Helt visuell metod, underlättar analysering 
 

Farlig att hantera pga. radioaktiv strålning 

Levererar ett arkiverbart dokument 
 

Dyr 

Upptäcker inre defekter Kräver högt kunnande och välutbildad 
personal 

Kan ge information om densitet, provtjockhet 
och andra egenskaper 
 

Kan ha svårigheter att hitta små defekter 

Kan tillämpas på i princip samtliga material 
 

 

Kan göras relativt snabb och effektiv 
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3.4.2 Ultraljudsprovning 
 
Vid undersökningar med ultraljudsprovning (UP, eng. Ultrasonic Testing) används, som namnet 
antyder, ultraljud för att detektera sprickor och andra defekter i ett prov. UP utnyttjar i grunden 
samma princip som radiografisk provning; en våg färdas genom ett material och materialets 
påverkan på vågen analyseras. UP utnyttjar mekaniska vågor som fortplantar sig genom 
materialet. Ultraljud är icke-elektromagnetiska vågor med en frekvens högre än vad det 
mänskliga örat kan uppfatta, minst 20 kHz. Vågens propagering genom materialet påverkar 
vågens hastighet och energi på ett sådant sätt att materialegenskaper så som sammansättning, 
struktur och geometri kan deriveras ur den information som fås ut av undersökningen [Shull, 
2002, s.88-92]. 
 
Det finns i huvudsak två olika varianter av UP, transmissionsteknik (eng. Pitch-Catch) och 
pulseko (eng. Pulse-Echo). Transmissionsteknik utnyttjar en sändare för att skicka 
ultraljudsvågen genom materialet och en mottagare som tar emot vågen på andra sidan. I 
pulsekovarianten sitter sändare och mottagare i samma komponent, för att analysera hur 
vågorna som skickas in i provet studsar tillbaks, snarlikt ett ekolod. I dagsläget är 
pulsekotekniken den överlägset vanligaste varianten [Bohman m.fl., 1996, s.22-23]. Figur 4 
illustrerar skillnaden mellan Pitch-Catch och Pulse-Echo. 
 

 
Figur 4 – Principiell bild över skillnaderna mellan Pitch-Catch- och Pulse-Echovarianterna av UP. 

[Shull, 2002, s.92] 
 
Våglära är en väl utforskad del av vetenskapen, såväl praktiskt som matematiskt underbyggd 
med erkända modeller. Tack vare detta och förmågan att kunna anpassa vågornas egenskaper, 
så som frekvens och karaktär, efter situationen är UP en av de mest etablerade och 
kommersiellt framgångrika OFP-metoderna. Vidare har mekaniska vågor som ultraljud inga 
större problem att färdas flertalet meter in i material, vilket gör UP väl lämpad att använda vid 
storskaliga testobjekt. Vid provningen måste dock utrustningen ofta ha kontakt med provet via 
någon form av kopplingsmedium såsom vatten eller gel för att kunna leverera säkra resultat. 
Analysresultat av hög kvalité förutsätter även personal med mycket stor erfarenhet och 
utbildning, samt dyr utrustning. Vidare har UP problem att upptäcka sprickor som ligger parallellt 
med vågornas propagering, vilket kan leda till felaktiga indikationer från resultaten [Shull, 2002, 
s.93-94]. I Tabell 3 sammanfattas de fördelar och begränsningar som ultraljudsprovning har.  
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Tabell 3 – Sammanfattning av ultraljudsprovnings för- och nackdelar. 
[Shull, 2002, s.93-94] 

Fördelar: Nackdelar: 
Stort undersökningsdjup Kräver mycket högt utbildad och erfaren 

personal 
Såväl hög känslighet som noggrannhet i 
analysen av position, storlek och karaktär av 
defekter 

Genererar inte någon form av dokument utan 
bygger på subjektiv bedömning från 
operatören 

Snabb testmetod 
 

Kan vara dyr utrustningsmässigt 

Möjlig att använda på komplexa geometrier Kräver ofta någon form av fysisk kontakt med 
provet via externt kopplingsmedel 

Ger mycket information om material 
 

Ser inte sprickor orienterade i vissa riktningar 

Kan användas på alla material 
 

 

Utrustningen är ofta relativt portabel 
 

 

Säker 
 

 

 
3.4.3 Virvelströmsprovning 
 
Ett materials elektriska egenskaper påverkas av defekter. Detta utnyttjas vid så kallad 
virvelströmsprovning (VP, eng. Eddy Current Testing), som använder samma princip som 
konventionella metalldetektorer [Shull, 2002, s.284]. En spole med växelström i genererar ett 
magnetfält ut från provutrustningen. Detta magnetfält inducerar i sin tur elektriska 
virvelströmmar inuti testobjektet. Ifall en spricka eller annan defekt genom sin närvaro stör 
dessa virvelströmmar kommer det även påverka magnetfältet i provutrustningen. Denna 
förändring av magnetfältet kan detekteras och därefter analyseras [Bohman m.fl., 2007, s.30]. 
Principiell skiss av VP-metoder visas i Figur 5. 
 

 
Figur 5 – Principiell illustration utav teorin bakom virvelströmsprovning.  

[Bohman m.fl., 2007, s.30] 
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Strömförträngning kallas ett elektriskt fenomen där strömmar strävar efter att flyta i ytor av 
ledare. På grund av strömförträngning har VP svårigheter att detektera defekter som inte ligger i 
närheten av testobjektets yta. Inträngningsdjupet går att justera med hjälp av bland annat 
förändrad frekvens [Bohman m.fl., 2007, s.31], men det finns praktiska begränsningar på några 
få millimeter [Shull, 2002, s.291]. Vidare förutsätter denna teknik naturligt att materialet som 
testas är elektriskt ledande. Tabell 4 sammanfattar VP:s för- respektive nackdelar. 
 

Tabell 4 – Sammanfattning av virvelströmsprovnings för- och nackdelar. 
[Shull, 2002, s.291] 

Fördelar: Nackdelar: 
Helt riskfri 
 

Förutsätter ett konduktivt material 

Snabb inspektion Klarar endast att detektera defekter på eller 
nära provets yta 

Mycket information kan deriveras från 
mätningen 

En stor mängd påverkande parametrar gör 
mätningsanalysen komplex 

Beröringsfri 
 

 

I stort sett temperaturoberoende 
 

 

Relativt billig 
 

 

 
3.4.4 Magnetpulverprovning 
 
Förutsatt att provet består av ett ferromagnetiskt material kan magnetpulverprovning (MP, eng. 
Magnet particle testing) vara en aktuell undersökningsmetod. MP baseras på att materialet som 
testas kan magnetiseras. Detta går endast om materialet har en ferromagnetisk natur, vilket 
omöjliggör MP-undersökningar på exempelvis austenitiska stål, koppar, titan och ädelmetaller 
[Shull, 2002, s.218]. I princip alla icke-austenitiska järn- och stålvarianter fungerar däremot 
utmärkt med MP [Bohman m.fl., 2007, s.56]. 
 
Vid MP sker alltid magnetiseringen av provet genom att ström leds genom en elektrisk ledare. 
Om materialet så tillåter kan provet självt agera ledare, annars nyttjas extern utrustning [Shull, 
2002, s.246]. För att maximera detekteringsförmågan nära provets yta väljs likström, vilket 
gynnar strömförträngningsfenomen som lägger strömmen längs ledarens yta. Är djupare 
undersökningsdjup nödvändigt kan växelström väljas [Bohman m.fl., 2007, s.58]. Ett finkornigt 
magnetiskt pulver appliceras därefter på provets yta. Det magnetfält som strömmen bildat 
kommer att störas av eventuella defekter, vilket genererar ett magnetiskt läckfält. Detta läckfält 
kommer i sin tur att attrahera magnetpulver, varpå defekterna kan påvisas via ansamlingar av 
magnetpulver på provets yta [Bohman m.fl., 1996, s.53]. Figur 6 visar en översiktsbild av MP. 
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Figur 6 – Principiell illustration utav teorin bakom magnetpulversprovning.  

[Bohman m.fl., 2007, s.54] 
 
Viktigt att notera angående MP är att den ström som krävs för att magnetisera provet står i 
direkt proportion med provets tvärsnittsarea. Detta innebär att storskaliga testobjekt löper en 
förhöjd risk för brännmärken på ytan på grund av de höga elektriska strömmar som måste 
appliceras. Dessutom kräver naturligt högre strömmar en mer robust och därmed dyrare 
testutrustning [Ness m.fl., 1996, s.258]. Överlag är dock MP en relativt billig metod, inte minst 
då den inte kräver en särskilt hög utbildningsnivå på operatören. MP är också en väldigt 
förlåtande metod, där testutförandet inte behöver vara helt perfekt för att tillfredsställande 
resultat ska uppnås. Tabell 5 sammanfattar MP:s styrkor och svagheter. 
 

Tabell 5 – Sammanfattning av magnetpulverprovnings för- och nackdelar. 
[Bohman m.fl., 2007, s.61-62] & [Shull, 2002, s.219] 

Fördelar: Nackdelar: 
Enkelt utförande 
 

Förutsätter ferromagnetiskt material 

Låg utbildningströskel för operatör 
 

Detekterar endast defekter nära ytan 

I princip oberoende av provets form och 
storlek 
 

Storskaliga dimensioner kräver mycket höga 
elektriska strömmar, vilket kan orsaka 
ytskador på provet 

Låg kostnad 
 

Provet måste rengöras och magnetiseras 

Upptäcker även defekter fyllda med andra 
material 
 

Provet måste ofta avmagnetiseras efteråt, 
vilket är tidskrävande 
 

Tillåter misstag under utförandet 
 

Stora testobjekt kan kräva flera testomgångar 

Automatiseringsvänlig 
 

Subjektiv analys, inget arkiverbart dokument 
fås 
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3.4.5 Penetrantprovning 
 
Sprickor och andra defekter i ytor kan ofta upptäckas genom att färgade ämnen fastnar i dem, 
och därmed visuellt särskiljer defekterna från resten av ytan. Detta är principen bakom 
Penetrantprovning (PP, eng. Penetrant Testning) [Shull, 2002, s.43]. Provets yta rengörs väldigt 
noga, varpå en så kallad penetrant appliceras. Penetranten är en lättflytande vätska som med 
hjälp av kapillärkraft enkelt kan penetrera alla hål, sprickor och andra defekter som har någon 
öppning mot provytan. När penetranten har runnit in i alla defekter tas överflödig 
penetrantvätska på ytan bort. Slutligen appliceras en framkallare, en lösning som regerar med 
penetranten i eventuella defekter. Denna kemiska reaktion suger ut penetranten, och exponerar 
på så vis defekternas existens. Med hjälp av penetrantens, gentemot ytan, kraftigt avvikande 
färgning kan således en okulär inspektion enkelt detektera eventuella ytdefekter [Ness, 1996, 
s.77] & [Bohman m.fl., 2007, s.40-41]. En illustration av PP:s principiella upplägg visas i Figur 7. 
 

 
Figur 7 – Illustration utav förvarandet vid penetrantprovning.  

[Bohman m.fl., 2007, s.41] 
 

En uppenbar nackdel med PP är att den endast kan upptäcka defekter som har en direkt 
öppning mot provets yta. PP:s principiella upplägg förutsätter också att provets material inte är 
poröst, vilket naturligtvis begränsar metodens användande. Däremot är PP en av de känsligaste 
OFP-metoderna för detektion av ytdefekter, där även ytterst små avvikelser i ytan kan 
upptäckas om provet har rengjorts ordentligt innan provning [Ness, 1996, s.77-78]. PP är en 
jämförelsevis okomplicerad provningsmetod, som utan större problem kan ge pålitliga svar med 
få falska indikationer. Det enkla utförandet gör PP till ett ekonomiskt alternativ, även om de 
kemikalier som används kan utgöra ett miljö- och arbetsmiljömässigt bekymmer [Shull, 2002, 
s.46]. En sammanfattning av penetrantprovnings för- och nackdelar återfinns i Tabell 6. 
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Tabell 6 – Sammanfattning av penetrantprovnings för- och nackdelar. 
 [Ness, 1996, s.77-78] & [Shull, 2002, s.47] 

Fördelar: Nackdelar: 
Kräver endast kortare utbildning 
 

Upptäcker endast defekter som har öppningar 
mot ytan 

Mycket bra detektion, så gott som 
hundraprocentig upptäckt av ytdefekter 
 

I slutändan en visuell inspektion, vilket bygger 
på subjektiva bedömningar av operatören 
 

Kan utföras oavsett form och dimension på 
testobjektet 
 

Kräver mycket noggrann rengöring och 
preparering av provet 
 

Fungerar på en stor variation av material 
 

Innebär många, ibland omständiga, 
delmoment 

Billig 
 

Miljö- och arbetsmiljörelaterade utmaningar 

Snabb 
 

Problem med porösa material 
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4. Sammanfattning av empiriska studiebesök 
 
Under vecka 14 2014 genomfördes studiebesök hos tre olika gjuterier i Sverige. Som det 
framgår under avsnittet Metod hanterar gjuterierna såväl flertalet olika material som produkter 
av varierande dimensioner. Detta avsnitt kommer behandla de intryck vi fick av respektive 
företag under besöken. Vidare sammanfattas de intervjuer som gjordes, en per företag, för att 
möjliggöra jämförelse med det teoretiska material som redogörs i kapitel 3, Litteraturstudie. 
 
Gjuteri A är ett litet, familjeägt gjuteri. Specialiserade på skalformning och gjutning av stål, 
vitjärn och koppar är de en nischad leverantör av framförallt små till medelstora komponenter. 
Företaget har dock även kunnande och kapacitet för att hantera gjutgods av större dimensioner 
om kunden så efterfrågar. Tillverkningsanläggningen gav under besöket ett dubbeltydigt intryck. 
Maskinparken var i många avseenden avancerad, med flera egenkonstruerade maskiner som 
indikerade ett stort kunnande kring fabrikens processer. Samtidigt andades hela lokalen 
traditionsenlig gjuterimiljö, där nämnda högteknologi stod väl förankrad i hettan, sotet och 
kemikalielukten. Vid besöket var produktionen i full gång, där arbetsstyrkan verkade kunna sitt 
arbete väl. Vår guide och tillika företagets VD var ytterst kompetent inom relevanta områden 
och visade ett engagemang för den egna verksamheten. Detta speglades även i intervjun som 
hölls med VD:n, där frågorna besvarades rakt, sakligt och med säkerhet. 
 
Gjuteri B är ett gjuteri av ansenlig storlek, där produktionen tydligt fokuserar på att kombinera 
medellånga serier med kvalitet. Den egna tillverkningen är i huvudsak specialiserad på segjärn, 
medan de gråjärnsprodukter som Gjuteri B erbjuder sina kunder i huvudsak importeras. 
Fabriken i sig bredde ut sig över ett stort område, där allt var uppskalat jämfört med Gjuteri A. 
Vår guide, försäljningsingenjör på verket, visade alla steg av produktionen med van hand. Även 
om detaljerna kring varje produktionsmoment i vissa fall utelämnades så gavs en överlag 
heltäckande bild av såväl processer som arbetsupplägg. Hela anläggningen var välstädad och 
synligt trimmad för att passa sitt syfte. Vid besöket höll personalen på att runda av dagens 
produktion, där alla verkade vana vid procedurerna. Maskinparken var uppenbart inkörd med en 
naturlig plats i den dagliga driften. Produktionslinorna var vid flera ställen parallella, vilket ger en 
större flexibilitet vid oplanerade stopp. Gjuteri B äger även ett mindre gjuteri i närområdet, vilket 
möjliggör samarbete och omfördelning av tillverkning för ett jämnare flöde genom fabrikerna. 
 
Gjuteri C har en lång tradition av gjutning i sina lokaler. Specialiserade på komplexa 
gjutningsgeometrier, gråjärn och segjärn fokuserar de på kunder med korta till medellånga 
serier. Anläggningen i sig täckte ett mycket stort område, där olika delar av byggnaderna 
uppenbart kom från olika århundraden. Detta innebar att vissa steg i tillverkningen inte var helt 
optimerade på grund av layoutmässiga begränsningar av fabriken. Vår guide, till vardags 
kvalitets- och miljöansvarig på verket, var ytterst kompetent. Tillsammans med platschefen 
visade han ett tydligt engagemang för hela företaget och anläggningen. Minsta moment och del 
av hela fabriken kunde noggrant redogöras för, och utförliga resonemang fördes kring var och 
enskilt område som diskuterades under besöket. Mycket tack vare luftiga lokaler upplevdes inte 
verket som särskilt trångt eller påträngande. Den genuina gjutningsmiljön gick dock inte att 
undgå, med all hetta, sot och lukt som det innebär. Personalen på plats kunde uppenbart sitt 
arbete, och den goda arbetsmiljön med leenden och skratt var slående. Verket hade en relativt 
hög teknologisk standard, där varje maskin var väl optimerad för sin uppgift, även om 
spetsteknologi inte var fullt lika prioriterad som i Gjuteri A. Gjuteri C bar en tydlig stolthet i sitt 
gjutande, där de betonade varje gjuteris unika förutsättningar och förmågor. 
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4.1 Gjuteriernas materialhantering  
 
De besökta gjuterierna har alla stor erfarenhet att hantera olika standarder vid kontakt med 
deras respektive kunder och leverantörer. Detta avsnitt sammanfattar deras förhållningssätt 
kring material och standarder, utifrån relevanta intervjufrågor. 
 
Material och standarder hos Gjuteri A, enligt NN1 
 
Gjuteri A använder fortfarande svenska standarder men gick vid årsskiftet 2013/2014 över till 
EU-standarder i sina offerter. Problem uppstår när kunden inte använder EU-standarder utan vill 
fortsätta köpa enligt svenska mallar. Vid sådana fall utgår Gjuteri A från svenska standarder, de 
försöker sålunda inte översätta standarden. För att kunna köra två olika kunders produkter inom 
samma batch krävs att standardernas max- och minvärden är lika, trots att riktlinjerna kan skilja 
någon hundradel. 
 
De material som köps in kommer från svenska leverantörer. Gjuteri A har haft samma 
leverantörer i nästan 30 år, med vilka de har en god och nära affärsrelation. Det är enligt NN1 
viktigt att ha en pålitlig leverantör för att undvika kassering av material som inte uppnår 
önskvärd kvalité. 
 
Material och standarder hos Gjuteri B, enligt NN2 
 
Gjuteri B använder framförallt europeiska och internationella standarder. De hanterar hela 
ordern, från början till slut, enligt överenskomna standarder. Gjuteri B köper in råmaterial i form 
av plåtskrot från en svensk leverantör, medan rena legeringsämnen importeras från övriga 
Europa. 
  
Material och standarder hos Gjuteri C, enligt NN3 
          
Gjuteri C har såväl svenska som utländska materialleverantörer. Som exempel nämns importen 
av tackjärn från Sydafrika och Ukraina. Allting som importeras köps mot certifikat. 
 
Gjuteri C följer de standarder som deras kunder utgår ifrån. I största möjliga mån försöker de 
följa den senast tillgängliga standarden. NN3 menar dock att det endast är ett fåtal kunder som 
lever upp till moderna standarder, varför det kan skapa problem. Standarder för grå- och 
segjärn är oftast inget problem, men för vitjärns- och nickelbaserade material har alla kunder 
egna varianter.   
 
4.2 Gjuteriernas syn på formgjutning 
 
Formgjutningen i sig är naturligt den mest centrala delen av de gjuterier vi besökt. Följande 
stycken sammanfattar var för sig respektive gjuteris svar på de intervjufrågor som behandlade 
gjutningsprocessen specifikt. 
 
Formgjutning enligt NN1 på Gjuteri A 
 
Vid själva gjutningsprocessen menar NN1 på Gjuteri A att smältans temperatur är den enskilt 
viktigaste parametern att ha kontroll över. Transportsträckor, sammansättning och gjutningen i 
sig påverkas till stor grad av temperaturen. Noga kalibrerad mätutrustning och planering av 
tillverkningens alla steg är centralt för gott resultat. Smältans sammansättning kontrolleras innan 
tappning till form med hjälp av spektroskopundersökning. 
 
Enligt NN1 påverkas inte gjutningsprocessen nämnbart av produktens storlek. Större mängd 
smälta kräver naturligt större skänkar, men utöver sådana justeringar är tillverkningens upplägg 
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densamma för olika produktdimensioner. Däremot, poängterar NN1, spelar produktens design 
en central roll för processerna. Produkter med större dimensioner innebär en större risk för 
tjocka partier där svalningsmekanismerna sker på ett helt annat vis jämfört med tunna dito. Att 
producera två produkter med samma vikt men olika utformning kan således kräva markant 
skilda tekniska processer. 
 
För att finjustera mikrostruktur och eventuella lokala obalanser i sammansättning använder 
Gjuteri A olika former av värmebehandling. 
 
Formgjutning enligt NN2 på Gjuteri B 
 
NN2 menar att det mest kritiska momentet i Gjuteri B:s produktion är segjärnsprocessen. 
Magnesiums vitala roll av segjärnsframställningen kräver en relativt snabb hantering med höga 
krav på synkronisering av olika processteg. Kvalitén på segjärnets noduler är det viktigaste 
måttet på produktionens funktionalitet. 
 
NN2 menar att produktens dimensioner framförallt påverkar svalningsprocessen, och därmed 
götets slutgiltiga egenskaper. Val av sand spelar till viss del roll, men vid stora variationer av 
tjocklekar inom en produkt finns en risk att exempelvis hårdheten mellan två delar av samma 
komponent hamnar på olika sidor av ett gränsvärde. Vidare påverkar dimensionen, via 
svalningsförfarandet, ett segjärns nodularitet genom att en snabbare kylning ökar nodultätheten. 
 
Formgjutning enligt NN3 på Gjuteri C 
 
Gjuteri C betonar att gjutning innebär en mängd komplexa processer som var och en har sina 
utmaningar. Inte minst sandens roll diskuterades, där såväl val som hantering av gjutsanden 
har stor betydelse för hela produktionen. En balans mellan hållfasthet och sönderfall måste 
noga säkerhetsställas, detta för att undvika kollaps av formen samtidigt som det inte får finnas 
sand kvar i håligheter efter gjutning. Vidare är relationen mellan sandens olika beståndsdelar 
central för att undvika fastbränd sand på göten. Det konstateras att metallurgiska missar som 
felaktig hårdhet ofta går att rätta till med värmebehandlingar, medan sandrelaterade defekter så 
som glapp och felaktiga håligheter är omöjliga att åtgärda i efterhand. 
 
Vid variation av de produkter som ska tillverkas utgår Gjuteri C från en standardsmälta som från 
fall till fall modifieras med legeringsämnen för att uppnå önskade egenskaper. Processtegen 
varierar inte nämnvärt med varierande storlek på gjutgodsen. Exakta temperaturer, 
svalningshastigheter och sammansättningar varierar dock mellan varje produkt för att garantera 
att varje enskild produkttyp får de egenskaper som kunder kräver. Gjuteri C trycker på att varje 
gjuteri är unikt och att de metoder som ett gjuteri använder inte kommer fungera exakt likadant 
någon annanstans i världen. Detta då alltifrån lokalernas layout till platsens egna, speciella 
klimat påverkar olika parametrar i gjutningsprocessen. 
 
4.3 Gjuteriernas kontinuerliga kvalitetsarbete 
 
Detta kapitel sammanfattar gjuteriernas respektive svar på de intervjufrågor som rörde 
kvalitetsfrågor. 
 
Kvalitetsarbete enligt NN1 på Gjuteri A 
 
Gjuteri A:s egenframställda produkter kvalitetskontrolleras genom analysprov på alla smältor, 
oavsett kundens krav. De använder sig av dimensionskontroller genom fixturering. Utöver detta 
förekommer även optisk kontroll för att kolla att ytan är rätt fullgjuten, så att inga oönskade 
avvikelser har bildats. Dessa moment omfattar hundra procent av de tillverkade detaljerna. 
Enligt NN1 ligger många av de rent mätmässiga kvalitetsmåtten på bearbetningen. Kontrollerna 
som Gjuteri A gör synkas med kunden på olika sätt beroende på hur ansvaret har fördelats 
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mellan parterna. Inte alltför sällan är det en tredje part som har hand om bearbetningen. Det är 
väldigt viktigt för Gjuteri A att hela tiden ha en dialog med kunden. Kontrollerna som de själva 
gör synkas vid ett uppstartningsmöte, där det i förväg fastslås vad som krävs. 
 
I den dagliga verksamheten kontrolleras kvalitén framförallt med hjälp av unika orderkort som 
följer varje batch genom fabriken. På orderkoret är det specificerat exakt vad som ska göras 
samt vilka kontrollpunkter som finns för just den aktuella batchen. Där ska varje operatör 
signera, läsa och eventuellt felrapportera. Varje vecka hålls ett kvalitetsmöte med 
representanter från varje avdelning. Där återrapporteras problem som eventuellt ligger kvar från 
veckan innan och förbättringar diskuteras. Två gånger om året utförs även omfattande 
internrevisioner där själva produktionssystemet utvärderas. 
 
Kvalitetsarbete enligt NN2 på Gjuteri B 
 
Gjuteri B kontrollerar den egna produktionen genom provtagning vid flera tidpunkter under 
smältans väg genom fabriken. Vid varje processmoment tas kemisk analys och strukturprov för 
att säkerhetsställa godsets egenskaper innan partiet tillåts gå vidare till nästa led av 
produktionskedjan. Kontroller gentemot standardiserade mekaniska egenskaper sker 
kontinuerligt, bland annat genom dragprov. Kunden beställer ett material utifrån en standard 
som kontrolleras av Gjuteri B. Om kontrollerna inte stämmer påbörjas en diskussion och analys. 
 
Varje dag sker uppföljningsmöten där gårdagens drift gås igenom. Enligt NN2 är det viktigt att få 
ett statistiskt utfall på felorsaker så att förbättringsarbetet kan prioriteras på ett korrekt sätt. 
 
Kvalitetsarbete enligt NN3 på Gjuteri C 
 
Kvalitetskontroller beror helt på vilka krav kunden ställer. Vid Gjuteri C behandlas varje produkt 
som ett utfallsprov, där det kontrolleras att fodringarna uppfylls genom måttmässiga mätningar 
samt oförstörande och förstörande provning. Ett godkänt provresultat krävs innan tillverkningen 
tillåts fortgå. Kvalitetskontroller i form av stickprov tas i serieleveranser, utifrån kundens 
specifikation. Visuell kontroll och hårdhetsprovning sker alltid. Enligt NN3 är kontrollen av 
hårdhet den snabbaste och enklaste metoden för att upptäcka avvikelser från det normala. Den 
slutgiltiga analysen är väldigt viktig, i synnerhet vid framställning av segjärn då segjärnet ser ut 
som gråjärnsmälta i ugnen. Den slutgiltiga analysen är särskilt viktig för att säkerställa en 
korrekt bildad segjärnsstruktur när sådan eftersträvas. Segjärnsnodulerna kontrolleras även i 
mikroskop för ytterligare kontroll av kvalitén.  
 
Formens komponenter genomgår utförliga kontroller. Kärnsanden utsätts för dragprov, medan 
formsandens tryckhållfasthet och sammansättning analyseras med lämpliga metoder. Sandens 
bentonithalt är särskilt viktig att säkerställa då bentoniten agerar lim mellan formsandens korn. 
En felaktig bentonithalt kan leda till sönderfall av hela sandformen, vilket naturligtvis måste 
undvikas. Bentonithalten kontrolleras automatiskt vid sandframställningen, där avvikande 
värden resulterar i justeringar till nästa omgång sand som framställs. Enligt NN3 är 
sandblandningsprocessen väldigt komplex. Denna automatisering är inte helt tillförlitlig, varpå 
operatörer trots allt tvingas ta manuella prover på daglig basis. 
 
NN3 understryker att varje gjuteri har en unik process för att säkra kvalité.  På Gjuteri C sker ett 
ständigt förbättringsarbete där produkternas hårdhet följs upp dagligen. 
 
4.4 Oförstörande provning på de besökta gjuterierna 
 
Gjuteriernas resonemang och svar kring oförstörande provning (OFP) sammanfattas under 
rubrikerna som följer. 
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NN1:s syn på OFP, Gjuteri A 
 
Gjuteri A använder en rad metoder för att kontrollera sina produkter. En vidgjutning sker alltid, 
där en provstav tas fram under samma förhållanden som produkten. Denna provstav kan sedan 
nyttjas för dragprovning och tester av slagseghet utan att förstöra komponenten i sig. För 
kontroll av porisitet och sprickbildning använder Gjuteri A penetrant- respektive 
magnetpulversmetoder, framförallt för intern kontroll av företagets processer. Vidare köper 
Gjuteri A vid behov in radiografisk provning från extern firma. Gjuteri A betonar att alla sådana 
kontroller utgår från kundkrav, där kundens önskemål bestämmer vilka former av testning som 
sker. 
 
Gjuteri A menar vidare att ultraljudsprovning inte ger tillfredsställande resultat, samtidigt som det 
är en teknik med drag av hantverk som kräver hög kunskapsnivå hos operatören. Att ultraljud 
bygger på en subjektiv bedömning från operatören och, till skillnad från radiografisk testning, 
inte tillhandahåller ett spårbart dokument ses också som problematiskt. 
 
Gjuteri A nyttjar relativt ofta förstörande provning där provbitar skärs ut ur komponenten för att 
analyseras. Enligt Gjuteri A ger detta överlägset bäst resultat, även om en komponent måste 
skrotas. All form av såväl förstörande som oförstörande provning sker för hand. 
 
NN2:s syn på OFP, Gjuteri B 
 
Gjuteri B använder OFP-tekniker i begränsad utsträckning. Hårdhetstestning tillämpas för att ge 
en indikation på materialets korrekthet. För att säkerställa kvalitén för en serie sker alltid en 
stickprovskontroll med uppstyckning, där mikrostruktursanalys av tvärsnitt ger den slutgiltiga 
bilden av materialets egenskaper. I synnerhet kontrolleras segjärns nodularitet, som är vital för 
produktens duglighet. 
 
NN3:s syn på OFP, Gjuteri C 
 
Gjuteri C menar att kundens krav styr de kontroller som görs. Ultraljudsprovning används i 
relativt stor utsträckning, i synnerhet om produkten löper en förhöjd risk för täthetsproblem. Vid 
vissa produktionsvarianter finns en risk för bildning av gråjärn istället för segjärn, även inom en 
och samma serie. Ultraljud kan i ett sådant fall nyttjas för manuella men snabba och tillförlitliga 
kontroller, där endast ljudhastigheten genom materialet mäts. 
 
Ultraljudstekniken är dock inte perfekt. I synnerhet när det handlar om komponenter som 
motorblock med komplex inre geometri, anser Gjuteri C att ultraljud inte ger en tillfredsställande 
bild av verkligheten. Enda alternativet i ett sådant fall är förstörande provning, där gjuteriet enligt 
överenskommelse med kunden kapar sönder produkter för visuell bedömning av insidan. Vidare 
konstaterar Gjuteri C att ultraljud egentligen inte är en jättebra provningsmetod för 
gjutjärnsartiklar. Detta då den höga grafithalten genererar brus som stör provningen.  Inte minst 
gäller detta gråjärn, då fjällgrafit har en särskilt stor tendens att störa ultraljudsvågor. I 
slutändan, menar Gjuteri C, är förstörande provning det enda sättet att vara helt säker på 
kvalitén. Med förstörande provning kan produktens inre exponeras för såväl penetrantmetod 
som visuella och mikrostrukturella analyser. 
 
Gjuteri C påstår att ingen större skillnad görs mellan produkter av varierande dimension. 
Samtliga artiklar som produceras har genomgått en noga analys där tillfredsställande resultat 
säkerställs, oavsett dimension. Däremot är det naturligt att brister i en större komponent kostar 
mer, varpå det generellt sker mer rigorösa kontroller vid stora komponenter, även om allt utgår 
från de krav kunden ställer. 
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5. Analys 
 
Intervjuerna med gjuterierna visar att hela industrin använder mängder av standarder i sin 
kommunikation till såväl kunder som leverantörer. Processer och produkter anpassas för att 
kunna certifieras inom olika standarder, så att alla parter förstår tillverkningen utan 
missförstånd. Det är en tydlig trend att globala, internationella standarder i allt större grad 
ersätter nationella definitioner, vilket naturligt underlättar handel på den globala marknaden. 
Detta bekräftas av den analyserade litteraturen. Ett problem i dagens gjuteribransch är 
kvarlevor från äldre system, där ritningar och andra styrdokument fortfarande kan ange 
föråldrade standarder. I takt med att nya konstruktioner skapas kommer denna problematik 
förmodligen att försvinna. I de eventuella konverteringar som sker mellan olika standarder är det 
enligt aktuell litteratur centralt att vara medveten om de variationer som kan finnas. Det är 
mycket sällan förekommande att en materialstandard har en direkt motsvarighet i ett annat 
standardiseringssystem. Det är alltså i sammanhanget viktigt att vara medveten om skillnaden 
mellan snarlika och identiska material. 
 
Formgjutning är ett nischat område inom gjuteribranschen, avsevärt mindre än sträng- och 
götgjutning. Det är en relativt avancerad tillverkningsmetod som i många avseenden fortfarande 
uppvisar drag av hantverk, där varje gjuteri har unika förutsättningar, utmaningar och 
möjligheter. Såväl litteratur som gjuterier poängterar vikten av korrekt placerade matare och 
andra processtekniskt viktiga delar av komponentens konstruktion. Det verkar råda en allmän 
okunskap kring formgjutningens begränsningar och styrkor, vilket gör att många konstruktörer 
inte tar hänsyn till tillverkningsmässiga aspekter vid framtagningen av en produkt. Om matare 
och liknande inte kan placeras ut på ett bra sätt riskeras hela kompontens kvalitet.   
 
God ytfinhet är generellt inte en särskilt prioriterad egenskap då gjutgodsen ofta ska bearbetas 
ytterligare innan de når slutkund. Skalformning ger en klart bättre yta jämfört med andra 
varianter av formgjutning, om ytfinhet trots allt är prioriterat. Det är i sammanhanget viktigt att 
klargöra vilken roll komponentens dimensioner spelar för formgjutningen. Samtliga gjuterier var 
tydliga med att produktens storlek inte påverkar processerna som sådana, i princip behövs 
endast skalenliga justeringar göras. Däremot betonas att komponentens geometri har stor 
påverkan på gjutningen. Komplex geometri kräver såväl avancerade kärnor som mer 
anpassade processer, inte minst då det finns en ökad risk för variation i väggtjocklek. Ojämn 
väggtjocklek kan ge upphov till metallurgiska och processtekniska problem såsom skevt 
stelnande och håligheter. I övrigt poängteras framförallt vikten av kontroll av smältans 
temperatur och kemiska sammansättning, samt val av sandsort. 
 
Allmänna principer kring kvalitetskontroller kan appliceras på gjuterier. Gjuterierna betonar 
betydelsen av goda kundrelationer, där leverantör och kund tillsammans utformar produkt och 
process för optimalt resultat. Generellt är stickprovskontroller och kontinuerliga kvalitetsmöten 
viktiga för att möjliggöra uppföljning och förbättring av de tillverkade produkterna. I stickproven 
kan allt från hårdhet och kemisk sammasättning till hållfasthet och måttnoggrannhet 
kontrolleras. Litteraturen påpekar att transparens och spårbarhet är vitalt för ett lyckat 
kvalitetsarbete, det är angeläget att kunna spåra fel bakåt i tillverkningskedjan för att eliminera 
systematiska fel. 
 
Den berörda litteraturen ger en överlag väldigt positiv bild av oförstörande provning (OFP). För 
inspektion av inre defekter står valet mellan radiografisk- (RP) och ultraljudsprovning (UP), där 
litteraturen uppvisar ett starkare stöd för den senare. UP:s förmåga att fånga upp mängder av 
information, tillsammans med en helt ofarlig utrustning och stort sökdjup indikerar UP som ett 
givet val. I samtalen med gjuterierna konstaterades dock att kraven på högt utbildad personal 
gör det ekonomiskt besvärligt att motivera användandet av ultraljud. Dessutom poängterades 
att RP ger ett dokument vid analysen, som kan arkiveras och visas upp vid exempelvis 
reklamationer. Dokumentet i fråga minskar graden av subjektivitet då flera personer kan 
kontrollera fallet i efterhand. 
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I fallen med gjutjärnsprodukter menar gjuterierna vidare att den höga halten grafitfaser i 
mikrostrukturen stör ultraljudsvågorna, vilket genererar ett brus som försvårar analysen. 
Slutligen är såväl litteratur som gjuterier överens om att UP inte ger tillfredsställande resultat ifall 
provets geometri är alltför komplex, en problematik som RP hanterar bättre. Allt detta kan tolkas 
som att radiografi är det industriellt mest fördelaktiga alternativet. 
 
I de fall där ytfinhet ska kontrolleras står valet av provningsmetod, enligt litteraturen, i 
huvudsak mellan virvelströms-, magnetpulver- och penetrantprovning (VP, MP resp. PP). Då VP 
påverkas av en rad parameterar indikeras att provanalysen ofta är kommersiellt ohållbar jämfört 
med MP och PP. Detta bekräftas vid besöken hos gjuterierna. Med de för- och nackdelar som 
litteraturen tar upp ges bilden av att båda metoderna kan vara fördelaktiga i olika situationer, 
vilket även konstateras av ett av de besökta gjuterierna.  
 
Trots litteraturens lovord, och de uppenbara fördelar som OFP-metoder innebär, kan en tydlig 
krock mellan teori och praktik noteras. Gjuterierna konstaterar att förstörande provning trots allt 
ger bäst resultat, där såväl hållfasthet som metallurgiska egenskaper enkelt kan kontrolleras. 
Dessutom poängterar gjuterierna att förstörande provning är både billigare och mer tillförlitlig än 
OFP. 
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6. Slutsats 
 
Nedan följer de konstanteranden som det här arbetet kan dra utifrån analys av litteratur och 
studiebesök. Gemensamt för samtliga slutsatser, utöver deras tekniska natur, är att de har stor 
inverkan på den kvalitet som den formgjutna slutprodukten uppnår, och den kvalitetskontroll 
som därpå följer. 
 
Det kan konstateras att användandet av internationella standarder är att föredra i alla led som 
rör förarbetet, produktionen och kontrollen av formgjutna produkter. Detta för att skapa en 
smidigare kommunikation mellan kunder och leverantörer, där utrymmet för missförstånd och 
feltolkningar minskas. Detta gäller särskilt vid framtagning av nya konstruktionsritningar och 
materialval. 
 
Att som kund ha en grundläggande kunskap och förståelse kring gjutning och metallurgi är 
starkt rekommenderat för förbättrat samarbete mellan kund och leverantör, och därigenom 
förhöjd kvalité på slutprodukten. Från kundens perspektiv kan ofta konstruktioner och 
materialval justeras så att produktionstekniska utmaningar vid gjutning kan hållas till ett 
minimum. I övrigt kan allmänna kvalitetssystem generellt appliceras på gjuteribranschen med 
tämligen goda resultat. 
 
Vidare går det att dra slutsatser kring gjutgodsets dimensioner, sett ur ett gjutningstekniskt 
perspektiv. Det kan konstateras att produktens storlek i sig inte påverkar gjutningen eller dess 
kvalitetssystem nämnvärt. Däremot har gjutgodsets geometri stor inverkan på i princip samtliga 
aspekter av produktionen. En komplex geometri försvårar i princip samtliga gjutningsprocesser, 
efterbehandlingar och kvalitetskontroller. Att så långt som möjligt hålla konstruktioner enkla är 
således en viktig parameter att ta hänsyn till vid arbetet kring förhöjd gjutkvalitet.  
 
En tydlig skiljelinje mellan litteratur och verklighet kan konstateras angående användandet av 
oförstörande provning. Trots lovande indikationer i teorin så håller OFP-metoder inte den 
kvalitet eller effektivitet som kommersiella aktörer i gjuteribranschen kräver. Gjutjärns höga 
grafithalt, gjutgodsens ofta komplexa geometri och generella krav på högutbildad personal utgör 
problem som innebär att OFP till fullo inte kan konkurrera med förstörande provning, vare sig 
prestationsmässigt eller ekonomiskt. 
 
Om OFP trots allt ska användas vid kvalitetskontroll av formgjutna komponenter kan några 
rekommendationer göras. Det kan konstateras att radiografisk provning, trots strålning och 
liknande aspekter, är den metod som ger bäst detektion av inre defekter i gjutgods. I de fall 
ytfinhet och ytdefekter är centrala kan magnetpulver- och penetrantprovning fastslås som de 
mest lämpade metoderna. En kombination av dessa tre OFP-metoder torde således ge den 
bästa analysen av gjutgodsets kvalitet, utan att produkten i sig tar någon skada. 
 
Slutligen kan konstateras att grunden till kvalitetssäkring av formgjutna produkter, oavsett 
storlek, är en god relation mellan gjuteri och kund. Formgjutning är en komplex process där 
varje gjuteris unika förutsättningar, för- och nackdelar noga måste diskuteras och analyseras för 
att säkerställa att de gjutna komponenterna håller tillfredsställande kvalitet. En nära 
affärsrelation är en förutsättning för att såväl gjuteri, kund som slutkund ska bli nöjda med 
kvalitén på de produkter som framställs. 
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7. Rekommenderad fortsättning 
 
Denna rapport antyder radiografisk provning som lämplig provningsmetod för gjutgods. Hur 
gjutjärnets höga grafithalter mer exakt påverkar kvalitén på den radiografiska provningen skulle 
behöva undersökas djupare i framtida studier. Vidare diskuterar denna rapport vikten av att 
utforma mer gjutningsvänliga produkter. Hur konstruktioner kan modifieras för förbättrat 
gjutningsresultat är en annan vidareutveckling som kan rekommenderas.  
 
Detta arbete konstaterar en tydlig trend inom den industriella världen, där nationella standarder 
blir utbytta genom internationella standardiseringssamarbeten. Ett avslutande förslag på vidare 
studier kan härledas ur denna trend. Hur implementeringen utav globala standarder på svenska 
industriföretag kan ske är ytterligare ett intressant område i behov av djupare analys.  
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Bilaga 1 – Exempelritning, Bärkonstruktion 
 
Bifogad ritning illusterar en av de produkter som Amnode bearbetar för kund. Ritningens 
detaljer har anonymiserats på grund av företagssekretess. 
  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Denna bilaga innehåller de intervjufrågor som ställdes vid studiebesöken. 
 
Gjutning 
 
Vilka moment upplever ni som de mest kritiska i gjutningsprocessen? Hur hanterar ni dessa? 
 
Har ni någon form av system för att kontinuerligt förbättra produktionen? 
 
Ni verkar hantera produkter av varierande dimensioner, hur påverkas gjutningen av det? Går 
det att skala upp och ner processerna utan större materialmässiga förändringar? 
 
Kvalitet 
 
Hur kontrollerar ni att de produkter ni framställer håller den kvalité som ni lovar?  
 
Använder ni stickprov eller liknande system? 
 
Hur synkas de kontroller ni gör med de som era kunder gör? 
 
Hur jobbar ni med kvalitetsfrågor i den dagliga verksamheten? 
 
Oförstörande provning (OFP) 
 
Vilka OFP-tekniker använder ni? Har ni automatiserade OFP-processer, eller är det manuellt 
arbete? Hur hanterar ni den information ni får ut? 
 
Hur påverkas teknikerna (och resultaten) av dimensionen på godset? Vilka begränsningar 
upplever ni från OFP-tekniken? 
 
Materialstandarder 
 
Har ni svenska och/eller utländska materialleverantörer? Hur hanterar ni olika 
materialstandarder i kommunikationen med leverantörer och kunder, och då i synnerhet 
internationella diton? 
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