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0.  Typer av kontrolldokument

Våra standardprodukter som vi redovisar i vår katalog är tillverkade enligt nationella eller
internationella standarder.
Önskas speciella intyg på standardartiklar motsvarande tabell nedan lan vi också leverera
detta, men önskemål om detta måste anges vid ordertillfället.
Följande intyg kan erhållas:

Sammanställning av kontrolldokument

Referens Dokumentbeteckning Dokumentets innehåll  Dokumentets validering
EN 10204
Typ 2.1  Identitetsintyg  Intyg om överensstämmelse Tillverkaren
     med bestämmelserna i  
     beställningen
Typ 2.2  Kvalitetsintyg  Intyg om överensstämmelse Tillverkaren
     med bestämmelserna i  
     beställningen samt resultat
     från icke-specifik kontroll
Typ 3.1  Kontrollintyg 3.1 Intyg om överensstämmelse Tillverkarens auktoriserade
     med bestämmelserna i  kontrollrepresentant obero-
     beställningen samt resultat ende av tillverkningsavdel-
     från specifik kontroll  ningen
Typ 3.2  Kontrollintyg 3.2 Intyg om överensstämmelse Tillverkarens auktoriserade
     med bestämmelserna i  kontrollrepresentant obero-
     beställningen samt resultat ende av tillverkningsavdel-
     från specifik kontroll  ningen och antingen köpa-
         rens auktoriserade kontroll-
         representant eller en kon-
         trollant utsedd enligt offici-
         ella bestämmelser

Källa: Utdrag ur SS-EN 10204:2005-3
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1.  Märkning av fästelement 
1.1  Stålskruv

Sexkants skruvar skall märkas oberoende av hållfasthetsklass när gängdiametern är  5 mm (3/16”). 
Sexkanthålsskruvar skall märkas i hållfasthetsklasserna 8.8 och högre, när gängdiametern är 5 mm. 
Andra skruvtyper skall märkas när hållfasthetsklasserna är 4.6, 5.6, 8.8 eller högre. 

Muttrar skall märkas i hållfasthetsklasserna 05, 8 och högre när gängdiametern är  5 mm (3/16”). 
Viktigt är att hållfasthetsmärkning aven produkt alltid skall åtföljas av tillverkarens identitet (varumärke).
 
Märkningskraven för stålskruv fmns beskrivna i ISO 898:1: 1988, för stålmutter i ISO 898-2: 1992, 
ISO 898-6:1988 och DIN 267-4:1983. 

För skruv och mutter i rostfritt stål fmns märkningskraven beskrivna i ISO 3506: 1979. 

Tabell 1. Skruvar och pinnskruvar 

Märkning

Sexkantsskruv

Sexkanthålsskruv

Pinnskruv

Övriga skruvtyper
enligt tillämplig
standard

Specialartiklar

Märkning med tillverkarens varumärke samt hållfasthets klass är 
Obligatorisk för skruvar med gängdiameter  5 mm och i hållfasthetsklasser 
Enligt nedan när produktens form tillåter märkning

Hållfasthetsklasser, beteckning och symboler                    Exempel på märkning

  4.6            5.6             8.8           10.9          12.9

                                                     10.9

                                     8.8           10.9          12.9

                                                     10.9

                                     8.8           10.9          12.9

                                     Alternativ märkning

Samma system som ovan

Enligt överenskommelse mellan berörda parter
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1.2  Stålmutter 
1.2.1  ISO-specificerad stålmutter

Tabell 2. Märkningssymboler för mutter med mutterhöjd  0,8 diametern.

Hållfasthetsklass 4 och 5 6 8 9 10 12

Alternativ Antingen Ingen 6 8 9 10 12
märkning betecknings- märkning
 symbol

 eller Ingen
 klocksymbol märkning 

Tabell 3. Märkningssymboler för mutter med mutterhöjd  0,5 diameter  0,8 diameter

Hållfasthetsklass     04                       05

Märkning                 Ingen märkning

1.2.2  Identifiering

Figur 1. Exempel på märkning med beteckningssymbol

Figur 2. Exempel på märkning med klocksymbol

1.2.3 Märkning av vänstergänga

Figur 3. Märkning krävs för vänstergängad mutter med gängdiameter  M6

Följande alternativa märkning av vänstergängad mutter är också tillåten

Figur 4.
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1.3  Stålmutter specificerad enligt DIN 

Tabell 4. Märkningssymboler:

Exempel på märkning med beteckningssymbol

Figur 5.

När det gäller märkning av vänstergängad mutter så överensstämmer DIN-kraven med ISO.

1.4  Märkning av rostfri skruv och mutter 

Figur 6.

2.  Hållfasthet
2.1  Skruv med metrisk ISO-gänga

Utdrag ur den svenska och internationella standarden ISO 898-1 för skruvar med metrisk ISO-gänga. 

Den internationella standarden ISO 898-1 är framtagen för att underlätta införandet av standardiserade håll-
fasthetsklasser och hållfasthetsfordringar. 

Det fullständiga materialet finns i den svenska standarden. 

ISO 898-1: Fästelement - Hållfasthetsfordringar - Del 1: Skruvar och pinnskruvar med metrisk ISO-gänga. 
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Standarden gäller för skruv och pinnskruv:
 

Den gäller inte för stoppskruvar och likartade fästelement (ISO 898-5) eller där speciella krav ställs på svets-
barhet, korrosionsbeständighet eller förmåga att motstå temperaturer över + 300 grader C eller under - 50 
grader C.
 
2.1.1 Beteckningar. 
Hållfasthetsklasserna betecknas med två tal åtskilda aven punkt. 
De standardiserade hållfasthetsklasserna är: 

3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 och 12.9 

Det första talet anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2. Andra talet anger 10 ggr. förhållandet 
mellan undre sträckgränsen ReL eller förlängnings gräns Rp0,2 och nominell brottgräns Rm. 

Multipliceras de två talen får man 1/10 av den nominella sträckgränsen i N/mm2. 

Tabell 5. Koordinatsystem

1) Gäller endast t.o.m. 16 mm gängdiameter
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Tabell 6. Hållfasthetsfordringar för skruv och pinnskruv

1) För skruv i hållfasthetsklass 8.8 med diameter d 16 mm förekommer en ökad risk att mutterns gängor   
    skjuvas av, i händelse av oavsiktlig överspänning som ger en last större än provbelastningen. 
2) För stålbyggnadsskruv är gränsen 12 mm. 
3) Gäller endast för nominella gängdiametrar d  16 mm. 
4) Min. brottgräns gäller produkter med nominell längd I  2,5 d. Min. hårdhet gäller för produkter med längd 12,5 d och 
övriga produkter som ej kan dragprovas. 
5) Vid provning av skruvar och pinnskruvar med fullstam skall belastningsvärdena i tabell 7 och 8 användas.
6) Ythårdheten får ej vara mer än 30 Vickersenheter högre än den uppmätta kärnhårdheten på produkten när både yt- och 
kärnhårdheten bestäms med HV 0,3. För hållfasthetsklass 10.9 godtas ingen hårdhetsökning vid ytan som indikerar att 
ythårdheten ligger över 390 HV. 
7) Om undre sträckgränsen ReL, ej kan bestämmas är det tillåtet att mäta förlängningsgränsen RpO,2. För 
    hållfasthetsklasserna 4.8, 5.8 och 6.8 ges värdena ReL endast för uträkning. De är inte provningsvärden. 

Källa: Utdrag ur ISO 891-1. 
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2.1.2 Min. brottkraft, metrisk ISO-grovgänga

Tabell 7. Min. brottkraft, metrisk ISO-grovgänga

2.1.3 Nominell sträckkraft, metrisk ISO-grovgänga

Tabell 8. Metrisk sträckkraft, kN, metrisk ISO-grovgänga.
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2.1.4 Min. brottkraft

Tabell 9. Min. brottkraft, N, UNC-gängor

2.1.5 Nominell sträckkraft

Tabell 10. Nominell sträckkraft, kN, UNC-gängor

2.2  Mutter med metrisk ISO-gänga
Utdrag ur ISO 898-2:1992 och ISO 898-6:1988.

2.2.1 Omfattning och tillämpning
Denna internationella standard anger hållfasthetsegenskaper för mutter med föreskriven provkraft
 

   (grovgängor) 
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Standarden gäller ej för sådan mutter där speciella krav ställs på 

2.2.2 Beteckningssystem

Mutter med nominell höjd  0,8D
 
Mutter med nominell höjd 
hållfasthetsklassen med vilka de kan användas. Fästelement kan brista genom överspänning. Denna bristning 
kan uppträda som brott i skruvstammen eller avskjuvning av gängorna i muttern eller på skruven. 
Brott i stammen sker plötsligt och är därför lätt att uppmärksamma. Avskjuvningen av gängor sker gradvis och 
är därför svårare att upptäcka. Detta medför en risk för att skadade fåstelement blir kvar i skruvförbandet. 

Det är därför önskvärt att skruvförband konstrueras så att brott alltid uppstår i skruvstammen. 

En skruv med gänga 5 mm t.o.m. 39 mm i en viss hållfasthetsklass monterad ihop med en mutter i mot-
svarande hållfasthetsklass är tänkt att utgöra ett förband som kan förspännas till skruvens provkraft utan 
risk för avskjuvning av gängor. 

Skulle förspänningen ske till ett värde över provkraften, är avsikten att muttrarna skall vara så utformade att 
10% av de för högt förspända förbanden brister genom brott i skruven för att varna användaren att den an-
vända monteringsmetoden är olämplig. 

Tabell 11. Muttrar med nominell höjd >0,8D, stål

ANM.- Allmänt gäller att mutter i högre hållfasthetsklass 
kan ersätta mutter i lägre hållfasthetsklass. 
Detta rekommenderas för skruv-mutter-förband, som 
kommer att belastas högre än sträckgränsen 
eller provspänningen.
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2.2.3 Hållfasthetsfordringar, grovgänga

Tabell 12. Hållfasthetsfordringar (grovgänga)

ANM. - Min hårdhet är obligatorisk endast för härdade muttrar och för muttrar som är för stora för belastningsprov. 
För alla andra muttrar har min. hårdhet givits endast för information. Hårdhetsvärden för nominell storlek 
(gängdiameter) över 39 t.o.m. 100 mm har givits endast för information och vägledning.

2.2.4 Provkrafter, grovgängor

Tabell 13. Provkrafter (grovgängor)

Källa: Utdrag ur SS 2175.
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2.2.5 Provkrafter, fingänga

Tabell 14. Provkrafter (fingänga)

3.  Korrosion
Alla metaller förutom de allra ädlaste rostar eller ärgar. Förstörelsen av materialet betecknas korrosion. 
Ordet korrosion kommer från latinets corrdere, som på svenska ungefår betyder fräta eller gnaga sönder. 
Korrosion uppstår när materialet reagerar med det omgivande mediet. Man brukar skilja på två olika kor-
rosionssituationer, nämligen kemiska och elektrokemiska reaktioner. 

Kemiska 
En metall reagerar med en gas eller ånga. Det bildas i kontaktytan en beläggning, som är resultatet av en 
kemisk reaktion mellan metall och gas eller ånga. Låglegerade stål i luft bildar löst sittande järnoxider, som 
lätt lossnar och tillåter därmed en vidare reaktion. 

Elektrokemiska 
Korrosion av metaller i vatten eller fuktig luft kräver att en elektrisk ström tillförs. Strömmen kan uppstå ge-
nom att ett s.k. galvaniskt element bildas. Detta innebär att metallytan blir en positiv elektrod och en 
ädlare metall eller ickemetall bildar en negativ elektrod. I detta läge börjar den metall som bildar en positiv 
elektrod att lösas upp. 

Korrosionsskydd 
Med detta som bakgrund har en mängd olika skyddsmetoder mot korrosion utvecklats. 
Vid ytbehandling genom utfällning aven metall på en annan metall, som man vill skydda, är det alltid viktigt 
att känna till vilken metall som är ädlast. Det är på den oädlare metallen som korrosion uppstår. 

Guld
Silver

Rostfritt stål (passiviserat)
Koppar
Tenn

Rostfritt stål (aktivt)
Bly
Stål

Kadmium
Aluminium

Förzinkat stål
Zink

Magnesium

Ädlare

Rostfritt stål 
(aktivt)

Bly
Stål

Oädlare

Figur 7. Den galvaniska spänningsserien. Gäller i havsvatten vid temperatur av + 20o
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3.2  Val av korrosionsskydd
För att underlätta valet av ytbehandling fmner du nedan ett urval av olika ytbehandlingar: 

3.2.1  Blankförzinkning

En vanlig typ av förzinkning är elförzinkning av stål. Då zink är oädlare än stål så uppstår korrosionen i 
zinkskiktets porer och sprickor. Zinkskiktet offrar sig och fördröjer därmed stålets nedbrytning. 

Genom en efterföljande kromatering, kan ytan dessutom ges en färg. Blåkromatering, som är färglös är den 
vanligaste men även svart, gul och grön förekommer. 

De viktigaste orsakerna till kromatering är utseendemässig, underlag för målning eller som transportskydd. 
Det är endast den gula och den gröna kromateringen som ger ett något förhöjt korrosionsskydd. 

3.2.2  Zink/Järn

Denna ytbehandling är mycket lik elektrolytisk förzinkning. Inblandning av järn (0,3 - 0,8 %) i zinken 
tillkommer här. 

Detaljerna kan med hjälp av kromatering färgas gula eller svarta. Korrosionsbeständigheten i olika miljöer 
är bättre än vanlig blankförzinkning, vilket i huvudsak beror på kromatskiktet för den mörkt gula och svarta 
kulören. 

3.2.3  Varmförzinkning

Fästelement som skall varmförzinkas, måste först genomgå en förbehandling som består av avfettning, 
sköljning, syrabetning, sköljning, flussning i zinkamoniumklorid och därefter torkning. Därefter placeras 

minut tas korgen upp och centrifugeras omedelbart för att ta bort överskottszink. Behandlingen kan också 

Medelskikttjockleken för standardprodukter är normalt ca. 40μm, men varierar beroende på dimension.
 
Varmförzinkade produkter är speciellt lämpade att användas i utomhusmiljöer eller kustnära miljöer. 

3.2.4  Svartoxidering

Stålprodukten kokas i ett starkt alkaliskt bad, varvid en svart beläggning bildas. Denna ytbehandling är 
främst i dekorativt syfte och ger endast ett måttligt korrosionsskydd utan att påverka stålets egenskaper. 
Följs denna behandling upp med en inoljning ökar skyddet något. 

3.2.5  Förnickling

Förnickling ger ett bra korrosionsskydd, men bör ej användas på fästelement som utsätts för vridning, då 
ytan ytan kan bli mycket hård och därmed spricka vid fjädring. Skikttjockleken för gängade detaljer är 
vanligtvis 5 - 10μm. Rekommenderas främst i dekorativt syfte i inomhusmiljöer, då ytan får en fin finish. 

3.2.6  Mekanisk metallbeläggning

Mekanisk metallbeläggning sker i en process där man på mekanisk väg belägger fästelement med zink eller 
tenn, eller en kombination av dessa metaller. Fördelarna med denna metod är att ingen väteupptagning sker 
vid metallbeläggningen och att den utförs i rumstemperatur. 

Ett zinkskikt på 5 - 30μm är möjlig att åstadkomma med denna process 
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3.3  Ytbehandlingskoder

Överdragsmetall
Förkortning   Ämne
Zn Zink A
Cd Kadmium B
Cu Koppar C
CuZn Mässing D
Ni b Nickel E
Ni b Cr r Nickel-Krom F
CuNi b Koppar-Nickel G
CuNi b Cr r Koppar-Nickel-Krom H
Sn Tenn J
CuSn Koppar-Tenn K
Ag Silver L
CuAg Koppar-Silver N
ZnNi Zink-Nickel P
ZnCo Zink-Cobolt O
ZnFe Zink-Järn R

Nyckel

NyckelSkikttjocklek m
1 skikt   2 skikt
Ingen skikttjocklek  0
angiven
3   – 1
5 2+3 2
8 3+5 3
10 4+6 9
12 4+8 4
15 5+10 5
20 8+12 6
25 10+15 7
30 12+8 8

Matt

Tabell 17.

Blankhet Kromatering Nyckel 
 Ingen A
 Blå B
 Gul C
 Grön D
 Ingen E
 Blå F
 Gul G
 Grön H
 Ingen J
 Blå K
 Gul L
 Grön M
Högglans Ingen N
Valfri Som B, C eller D P
Matt Brun-Svart till svart R
Halvblank Brun-Svart till svart S
Högglans Brun-Svart till svart T

Halvblank

Högblank

En ytbehandlingsbeskrivning skall alltid bestå av nyckelkod från tabell 1 till 3. Till exempel:

Källa: utdrag ur ISO 4042

Tabell 15.

Tabell 16.
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4.  Monteringsmoment
Målet med ett skruvförband är att åstadkomma en klämkraft mellan de sammanfogade delarna. Då det är 
tidskrävande, svårt och dyrt att exakt mäta klämkraften direkt i ett skruvförband brukar det normala i stället 
vara att ange ett monteringsmoment. 

Valet av moment styrs av många olika faktorer som hållfasthetsklass, fästelementets geometri och förväntad 
friktion. 

Valet av moment kan därför delas in i följande steg: 

1.  Välj en omräkningsfaktor. Se tabell 15 
2.  Välj ett nominellt moment för aktuellt fåstelement. Se tabell 16. 
3.  Multiplicera det nominella momentet med omräkningsfaktorn och du får önskat moment. 

4.1  Omräkningsfaktorer
Tabell 18. Omräkningsfaktorer
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4.2  Nominellt monteringsmoment stålskruv, metrisk grovgänga
Tabell 19. Nominellt monteringsmoment (Mv) i Nm för stålskruv för obehandlade, anoljade stålskruvsförband
vid användning av momentnyckel (momentspridning max. +5%. Metriska grovgängor.



381

Kapitel 10 - Teknisk information

4.3  Nominellt monteringsmoment stålskruv, UNC-gängor
Tabell 20. Nominellt monteringsmoment (Mv) i Nm för stålskruv för obehandlade, anoljade stålskruvsförband
vid användning av momentnyckel (momentspridning max. +5%. UNC-gängor.
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4.4  Nominellt monteringsmoment rostfria skruvar
Tabell 21. Nominellt monteringsmoment (Mv) i Nm för stålskruv för rostfria skruvar.
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5.  Gängtoleranser, M-gänga
5.1  Basprofil
Basprofil är en för utvändig och invändig gänga gemensam profil till vilken toleranser hänförs.

Figur 8. Basprofil

Dl  =  D-1,0825 P 
dl  =  d-1,0825 P 
D2  =  D-O,6495 P 
d2  =  d-O,6495 P 
H  =  0,86603 P 
H/4  =  0,21651 P 
H/8  =  0,10825 P 
5H  =  0,54127P 
 8

5.2  Beteckningar

Tabell 22. Beteckningar
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5.3  Toleranssystem
a) Toleransgrader:

Innerdiameter (toppdiameter ) 
Invändiga gängor (Dl)

Ytterdiameter (toppdiameter ) 
Utvändiga gängor (d)
 
Medeldiameter 
Invändiga gängor (D2)
 
Medeldiameter 
Utvändiga gängor (d2)
 

b) Toleranslägen:
 
G och H för invändiga gängor 
e, f, g och h för utvändiga gängor 

Toleransgrader

4, 5, 6, 7, 8 

4, 6, 8
 

4, 5, 6, 7, 8 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 

 

Toleranslägena är anpassade till vanliga ytbeläggningstjocklekar och till vad som krävs för enkel montering.
 

5.4  Ytbehandlade gängor
För ytbehandlade gängor gäller toleranserna före ytbehandlig, om inte annat har angetts. Efter ytbehand-
lingen får den verkliga gängprofilen ej i någon punkt underskrida resp. överskrida max. materialgräns för 
H resp. h. 

Figur 9. Toleranslägen
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5.5  Rekommenderade toleransklasser
Tabell 23. Rekommenderade toleransklasser för invändiga gängor

Tabell 20. Rekommenderade toleransklasser för utvändiga gängor
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6.  Gängpressande skruvar ST
6.1  ISO-standard
Svensk standard SS-ISO 1478. 

Denna standard stämmer överens med ISO 1478-1983, som ersätter SS 1519. De viktigaste skillnaderna är: 

gängbeteckningen har ändrats från B till ST 

    ST är en förkortning av self tapping. 

Översättningen mellan de två systemen är:
 
ST2,2  ST2,9  ST3,5  ST4,2  ST4,8  ST5,5  ST6,3 

  B2    B4    B6    B8    BI0    B12    B14 

6.2  Gängor och skruvändor
Enligt SS-ISO 1478

Figur 10. ST-skruvändar

6.2  Gränsmått
Tabell 24. Gränsmått ST-gänga
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6.3  Riktvärden för håldiametrar för ST-gänga
Tabell 25. Riktvärden för håldiametrar, ST-gänga

1) Om H13 skall angivna värden för d2 minskas med 0,1 mm
2) HB max. 120. Vid hårdare material ökas tabellvärdena med 0,1 - 0,2 mm
3) D2 x min. inskruvningslängd
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7.  Varmhållfast pinnskruv och mutter
7.1  Varmhållfast pinnskruv och mutter enligt DIN 2510

Användningsområden är bl.a. till ånganläggningar och högtryckflänsförband för processindustrier.

7.1.1  Stålval

Tabell 26. Stålval, varmhållfast pinnskruv och mutter enligt DIN

7.1.2  Längdberäkning

Följande regel rekommenderas för beräkning av pinnskruvslängd:

2 x flänstjockleken + packningstjocklek + 2 x mutterhöjden + 2 x fasen + avrundning till närmaste högre
femtal i mm.

Figur 11. Varmhållfast pinnskruv enligt DIN 2510

7.1.3  Val av skruv

Tabell 27.
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7.2  Varmhållfast pinnskruv och mutter enligt ASTM

Användningsområden är bl.a. till oljeraffinaderier, oljeplattformar, armaturer och andra anläggningar

7.2.1  Val av pinnskruv och mutter

Tabell 28. Val av pinnskruv och mutter enligt ASTM

Temperatur  Pinnskruvstål  Ident.märke  Mutterstål  Ident.märke

max 400oC Grade B7 B7 Grade 2H 2H
max 520oC Grade B16 B16 Grade 4 4
max ./. 100oC+400oC Grade L7 L7 Grade L4 L4

7.2.2  Längdberäkning

Följande regel rekommenderas för beräkning av pinnskruv/mutter:

2 x flänstjocklek + packningstjocklek + 2 x mutterhöjd + 2 gängstigningar + avrundning till närmaste högre
femtal i mm.

Figur 12. Varmhållfast pinnskruv/mutter enligt ASTM
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7.2.3  Skruvval vid standardflänsar

Tabell 29. Varmhållfast pinnskruv/mutter enligt ASTM

7.2.4  ASTM-standard

ASTM A 193 och ASTM A 194 omfattar endast UNC-gängade förband. Observera att för diameter över
1 1/8 gäller 8 gängor per tum.

Mutter till pinnskruven skall ha samma höjdmått som skruvens diameter.

Nordiska Bult kan erbjuda även andra typer av fästelement i varmhållfasta material.


