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Allmänt 
I samtalen med våra kunder och för att undvika missförstånd har vi tagit fram ett generellt 
underlag på våra tekniska specifikationer, dessa gäller vid offert-och tillverknings underlag 
när kunderna inte har egna kravspecifikationer till sina produkter. 
Inga kundkrav innebär billigare gjutgods, höga krav innebär dyrare gjutgods. 
Skulle det vid ordertillfället framkomma ytterligare krav kommer dessa att debiteras separat. 
Leveranstiderna börjar räknas från det datum vi erhåller skriftlig order inklusive giltig och 
godkänd produktions ritning, samt körklar modell ritning eller färdig modell. 
 
Modeller 
Vid modellritnings underlag från kund förutsätts att alla mått stämmer för modellen. 
Kostnaden för anpassning till vår produktion debiteras till självkostnadspris. Skulle 
felaktigheter finnas och justering krävs efterdebiteras det. Vid framtagning och beställning 
där NSG ansvarar för framtagandet av tillverknings modell på kunds ritnings underlag delas 
kostnaderna mellan kund och NSG vid efter justering av modell till produktionsfärdig modell. 
 
Ritningar 
Vid framtagning av modeller önskar NSG erhålla 3D underlag för att dels kunna simulera 
smälta och bygga modell. Det är alltid den till oss sända sista revisionen som gäller. En ny 
revisions ändring under tillverkning anses som en ny order, gäller ej om det inte påverkar vår 
tillverkning. 
 
Dimensioner Toleranser Ytkrav 
Snävare toleranser än NSG standard toleranser kräver särskilda överenskommelser 
Brättlagd modell vid flaskformning  CT 11-13  
Lös modell    CT 12-14 
Erforderliga släppningar kommer att läggas på modelutrustningen.  
Om kunden anger vikt för produkten och denna inte stämmer, efterdebiteras extra kostnad 
för rätt vikt. 
För att säkerställa produkten har NSG behov av att erhålla färdigbearbetnings ritningar även 
om detaljen inte skall bearbetas. Detta med anledning till att kunna bedöma bästa möjliga 
utförande av modell eller gjutformar, det för att undvika defekter vid och på bearbetade 
ytor. 
Accepterade defekter på gjutna eller bearbetade ytor se specifikation ”krav”. 
Ansvarar NSG för grovbearbetning lämnas normalt 3-5 mm kvar på ytan. 
Vid överenskommelse om färdigställande av produkt gäller särskild genom gång och krav. 
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Egen kontroll 
Ytkontroll utförs visuellt vid slutkontrollen. 
Oförstörande provning, OFP, med avseende att finna ytdefekter med hjälp av penetrant (PT) 
och Magnetpulverprovning (MT) samt provning för inre defekter som Ultraljud (UT) och  
Röntgen (RT) utförs av specialutbildad personal med en min nivå EN 473 eller SNT-TC-1A . 
Detta utförs ej om kunden ej beställt detta. 
 
Vid krav på OFP på gjuten yta, där ingen acceptansnivå finns angiven kan detaljen innehålla 
klass 3 enligt nedan: 

• MT provning SS-EN 1369, SM3,LM3, AM3. 

• PT provning SS-EN-1371-1, SP3 LP3 på gjuten yta 

• UT provning EN-12680 severity level 3 

• Grovbearbetad yta gäller nivå SM3,SP2  

• Färdig bearbetad yta gäller nivå 1, SM1, SP1. 
 
Spårbarhet 
Stämpling av charge nummer utförs alltid efter överenskommelse 
 
Intyg och dokumentation 
Vid krav på dokumentation från tillverkaren skall det alltid framgå av förfrågan/order 
(analys, provningar, mekaniska egenskaper, mm ) 
Eventuella kundkontrollanter eller andra kontrollanter skall det alltid framgå av 
förfrågan/order. 
 
Reparation av gjutgods 
Vid reparation och justering av godset med hjälp av svetsning görs detta efter styrda 
processer så som WPS och WPQR vilka är godkända och vedertagna i marknaden. 
   
 
  
 
 
 
 


