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		 – KOM IN I VÄRMEN !

S VENS K T J ÄR N SEDAN 1758

NORRLANDSGJUTERIET

Korta ledtider,

HÖGSTA
KVALITET
Sedan etableringen 1756 i Robertsfors har Norrlandsgjuteriet varit en
del av Sveriges industrihistoria. I dag är det ett specialiserat gjuteri
som inriktar sig på korta ledtider och högsta produktkvalitet. Kunderna är huvudsakligen företag inom tyngre svensk verkstadsindustri.
– Vi satsar på snabba leveranser, snabb omställning i produktionen
och vill alltid överträffa kundens förväntningar, säger Peter Göttfert, vd.
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TRÄ - PLAST - CNC
Specialitet:
Stora modeller – Palettverktyg
Stor Kapacitet
Mejerigatan 3, Kristinehamn • Tel. 0550-107 76 • Fax 0550-818 88
E-mail: bohms@telia.com • www.bohms.se • Innehavare: Tord och Robert Sandgren

GÖR SOM
NORRLANDSGJUTERIET
ÖVERLÄMNA
KÄRNKOMPETENSEN
TILL OSS!
Läs mer om vår kunskap och erfarenhet av
3D-printing på: www.karlebo.se
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Redo för framtida behov
– Vi är stolta över vår plats i Sveriges industrihistoria, men inget kommer att vara som det har varit. Därför är vi flexibla och beredda på
snabbt kunna ställa om produktionen efter behov och efterfrågan.
Som en del i utvecklingen har Norrlandsgjuteriet investerat i ett
helt nytt smältverk. Tidigare kunde det ta flera dagar att ställa om från
en typ av järn till en annan. I dag tar det minuter eller timmar.
– Ändå handlar gjutning om hantverksskicklighet. Kunskapen och
kompetensen sitter i de människor som valt att engagera sig här, säger
Peter Göttfert.
Ett pumphus eller lager ska hålla länge. Kanske ska det pumpa
vatten i ett reningsverk eller i en gruva. Då får det inte finnas några
dolda fel eller svagheter i materialet.
– Vi är specialiserade på att ta fram just de legeringar som kunden
kräver.

Vi har erfarenheten
och kunskapen
att göra järngjutgods
av världsklass.

Konkurrenskraftiga priser
Priserna är konkurrenskraftiga i förhållande till vad kunderna får.
– Traditionellt har man bara tittat på produktpriset, och då är vi
inte billigare än utländska konkurrenter. Men ser man på det totala
priset står vi oss bra.
I Robertsfors har Peter Göttfert jobbat sedan hans far tog över
gjuteriet 1982. Nu ser han framåt.
– Vi har erfarenheten och kunskapen att göra järngjutgods av
världsklass, därför ser jag framtiden an med stor tillförsikt.

METALOCK ENGINEERING

ETT SJÄLVKLART
VAL NÄR DET
GÄLLER MASKINBEARBETNING
I vår maskinhall i Göteborg har vi kapacitet att bearbeta
detaljer som gjuts på Norrlandsgjuteriet. Några av
våra kunder idag är Xylem i Emmaboda och SKF i
Göteborg.
Har du detaljer som behöver bearbetas? Varför inte
passa på och samordna transporterna från Norrlandsgjuteriet till Metalock för bearbetning! Vår maskinkapacitet i NC-styrda karuseller är max Yd 3500 mm.
Kontakta oss för mer information.
lars.svensson@metalock.se, 010-470 72 34
www.metalock.se
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När järnet
byggde landet
– från Jennings och Finley till Göttfert
Järnbruken lade grunden för
Sveriges industriella utveckling
men kunskapen att hantera
tackjärn fanns inte på våra
breddgrader. Järnbaronerna
kom ofta från andra länder och
likadant var det i Västerbotten.

SVENSKT
GJUTJÄRN
HÅLLER ÄN.
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John Jennings, som var av irländsk börd, köpte
rätten att anlägga en masugn vid Rickleån 1758.
Då bestod området mest av skog. Här byggdes
det största bruket i länet och döptes till Robertsfors bruk efter Jennings svåger och kollega skotten Robert Finley. Här fanns goda förutsättningar
för järnbruk – gott om skog för kolning och
strömt vatten som gav energi. Närheten till havet
gav bra fraktmöjligheter. Bruket förde med sig
ett ekonomiskt uppsving och arbetstillfällen.
Större jordbruk som försåg bruket med mat
växte upp i trakten. Stångjärnstillverkningen
kom igång 1783.

Gjuteriet
Precis som vid andra bruk byggdes ett gjuteri för
att kunna producera produkter till hushåll, jordbruk och det framväxande samhället. Kaminer,
plogbillar, fotskrapor, kyrkstaket och båsavskiljare. Behovet var stort och kunskapen på gjuteriet ökade i takt med den industriella utvecklingen. Under brukets sista glansperiod
1840-1850 tillverkade bruket också spik,
skeppssmiden och kätting.

När nya ägare valde att rikta om verksamheten
och i stället satsa på skog och sågverk blev gjuteriet kvar. Mönstret var likadant i hela Sverige.
Järnbruken fick mindre och mindre betydelse –
men gjuterierna drevs vidare.

Ny ägare
I början av 1980-talet ingick gjuteriet i papperskoncernen MoDos dotterbolag MoDoMekan.
När MoDoMekan skulle avvecklas fanns gjuteriet i Robertsfors kvar som en udda fågel på spelplanen. Det var då Peters far, Johann Göttfert,
fick ett konsultuppdrag. Var det affärsmässigt
gångbart att sälja gjutgods till Tyskland? Johann
Göttferts utredning visade att det inte var lönsamt. ”Jaha, men vill Göttfert ta över gjuteriet
då?”- blev frågan från MoDos ledning. Efter en
tids betänketid svarade han ja. Vid den här tiden
bodde far och son i Hallstahammar. De packade
väskorna och flyttade till Robertsfors. Tillsammans har de genom åren förvandlat det från början ganska nedslitna gjuteriet till ett modernt
gjuteri med flexibel produktion och högsta kvalitet som ledstjärna. Svenskt gjutjärn håller än.
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Nordtool Ab
Verktygstillverkare i norr

Bearbetning av gjutgods • Verktyg; plåt-, plast-, gummi- m.m.
Verktygsdetaljer • Reservdelar • LEGO-tillverkning
Långhålsborrning • Scanning / renovering

Välkommen med förfrågan!
Kolonivägen 14, 943 33 Öjebyn • Tel. 010-414 4120 • Fax 0911-668 44

info@nordtool.se

www.nordtool.se
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Detaljer på ett par kilo till gjutgods på
över åtta ton tillverkas på Norrlandsgjuteriet. Det som en gång lade grunden för
Sverige som industrination är fortfarande
vardag på Norrlandsgjuteriet. Följ med på
en guidad tur i fabriken!

Ger järnet för den

Jimmy Wikström, produktionschef.

PERFEKTA DETALJEN
Vi passerar gjuthallen där det fräser om det
smälta järnet när det rinner ner i formarna av
sand. Temperaturer på det smälta järnet är mellan 1 300– 1 400 grader när det hälls i de olika
gjutformarna.
Principen är lika enkel som att gjuta tennsoldater. Smält metall, en tvådelad form. Men
där upphör likheten.
– Hela processen är noga planerad, högt
specialiserad och hårt kontrollerad. Det är bara
så vi får fram exakt den kvalitet våra kunder
kräver, förklarar Jimmy Wikström, produktionschef.
Kontrollerna varierar beroende på vilken
typ av järn som produceras men segjärn har
generellt hårdare kontroll än gråjärn. Lagerhus
på flera ton för propelleraxlar, pumphus och
andra utsatta detaljer undersöks med ultraljud.
Inte ett enda hålrum som försvagar hållfastheten får förekomma. Produktdetaljen blir avlyssnad och genomsökt in i minsta molekyl.
– Ofta gjuter vi provstavar och utvärderar
dem innan vi kan fortsätta med produktionen.

– Det bästa är om vi kan vara med från början,
kunden kan sin verksamhet, vi lägger till vår
kunskap om gjuteriteknik och gjutning som
konstruktionsmetod.
Ordern gäller ett lagerhus vilket kräver ett
segt järnmaterial med en töjningsgräns på
minst 18 procent. Därför gäller det att vara
noga med den kemiska sammansättningen av
smältan.
Jimmy Wikström går igenom ritningarna ser
att allt är okej. Sedan skickar han dem till modelltillverkaren som bereder uppdraget. Därefter går det att beräkna pris och skicka offert.
Ett lagerhus väger för mycket för att tillverkas i den mindre produktionslinjen därför ska
den tillverkas i den delen av gjuteriet som kal�las storgodsformningen. När det är dags för
produktion körs modellen till formningslinjen
där en operatör skapar en färdig form av den
här storleken på fyra till fem timmar.

– Vi handformar alla våra formar i kallhärdande
formmassa. Det är så vi fyller en lucka mellan
de minsta gjuterierna och de större med serieproduktion. Vi är specialiserade på prototyper
och korta till medellånga serier. Där vill de stora
gjuterierna inte vara med och slåss och inte heller de minsta, säger Jimmy Wikström.

3D-ritning anländer
Men det är på kontoret det börjar. Idag har en
kund skickat en 3D-ritning på en önskad detalj.

Förberedelse för produktion i CAD-program.
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Avgjutning.
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Operatören startar en mixer som blandar sand
med en syra och ett harts och fyller blandningen i formen som består av en under- och en
överdel. Formmassan härdar sedan, vilket tar
mellan 20 minuter och en timme. När modellen tas bort finns avtrycket kvar i formen.
– Det är detta avtryck som vi sedan gjuter i.
Innan gjutningen lägger vi på ett så kallat black
– ett eldfast material som ska skydda järnet
mot sanden när vi gjuter. Blacket penslas eller
sprejas på formen. Annars smälter sanden och
bränner fast i järnet och skapar fula ytor, förklarar Jimmy Wikström.

–Till en smälta använder vi normalt bara
återgång från vår egen process i kombination med stålskrot– men det här järnet är
special, det ska vara mycket segt. Därför
behöver vi få ned manganhalten och det får
vi genom att tillsätta rent tackjärn i smältan,
berättar Jimmy Wikström.
När bassmältan är klar tar operatören ut
ett förprov och analyserar det i spektrometern – ett analysinstrument som kan kontrollera att till exempel kol, kisel och mangan ligger inom riktvärdena.

Basanalys med spektrometer.

Smälta i skänk.

– Har du för stort område med smältjärn i
centrum blir det ett hålrum där eftersom järnet
krymper när det stelnar, därför måste vi successivt tillföra smält metall under stelningsprocessen. Det gör vi genom att förse formarna med
så kallade matare. Annars finns det risk för
sugningar, eller så kallade ”gjutmästarbostäder” – ett hålrum i godset där det egentligen
ska vara järn, förklarar Jimmy Wikström.

När analysen är godkänd värmer operatören
sedan upp en stor behållare, en så kallad
skänk. Inom kort ska det heta järnet flyta
runt i den och transporteras till formen för
gjutning.
Men först ska det smälta järnet behandlas med magnesium så att kolet i järnet drar
ihop sig till sfäriska kulor för att bli segjärn.
Nu gäller det att ha koll på tiden, operatören
har max en kvart på sig att hälla allt järn i
formarna innan effekten av magnesiumbehandlingen avtar.

Dags för en bassmälta
Formdelarna ska sedan till gjuthallen för avgjutning. Det är nu den rätta legeringen ska tas
fram. Till hjälp har Jimmy och hans operatörer
ett beräkningsprogram som tar fram receptet
för en bassmälta.

Vi handformar
alla våra formar.
Det är så vi fyller
en lucka mellan
de minsta
gjuterierna och
de största med
serieproduktion.

Det alkoholbaserade blacket tänds
för att det ska torka.
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Operatören slår godset ur formen.

Ultraljudskontroll av färdig produkt.

Formhalva.

Skänken körs sedan till formarna av två operatörer med en gjuttravers som är försedd med dubbla bromsar och särskilda säkerhetsföreskrifter. Det här järnet ska hålla 1 350 grader plus minus fem
grader. När gjutningen är färdig måste det smälta järnet svalna
långsamt. Ibland upp till ett par dagar. Sedan slår operatören upp
formen genom att lägga den på något som kallas urslagare.
– Det är ett stort galler som vibrerar och slår sönder sanden
som vi sedan återanvänder. Sanden analyseras regelbundet och
späds ut med ny sand när det behövs. Det är viktigt för att hålla
godset fint, säger Jimmy Wikström.
Befriad från sandformen skickas godset in i en slungrensmaskin. Den blästrar gjutgodset genom att fyra stora roterande slunghjul kastar små stålkulor med hög kraft på godsytan för att ta bort
sandrester och tunna grader.
Godset slipas sedan rent från eventuella grader och de matare
som sett till att förse godset med järn under stelningen kapas bort
och ytan putsas till.

Förbereder modellen för
ännu en form.

Vi är ett familjeföretag med 35 års erfarenhet som
erbjuder konsultation inom byggbranschen.
www.rydfjall.com

Placera fastigheten på en säker adress:

WWW.GATEIBS.COM
• Styrentreprenader
• Konsultering
• Energiutredningar
• Service av ventilationsoch värmesystem
• Felsökning av alla
sorters styrsystem
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Tel. 090-200 11 00
www.gateibs.com
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Klart för packning och leverans.

Till sist återstår ytterligare en blästring för att
få bort slipränder och slutkontroll med hårdhetsmätare. I det här fallet behövs inte ultraljudskontrollen.
– Varje detalj vi gör får ett individnummer
som kan spåras ända tillbaka till det smälta järnet. Vi kan då kontrollera hur smältan såg ut
för den detaljen vi gjöt. På så vis kan vi följa
upp alla produkter.

Klart att leverera.
Hela processen har tagit
tre och en halv vecka.

Mätning för kontroll av hårdhet.

KALIX - LULEÅ - PITEÅ - SKELLEFTEÅ - UMEÅ
Vi är Norrlands mest expansiva metallåtervinnare.
Vårt framgångsrecept är enkelt. Viktiga ingredienser är hög kompetens
och tillgänglighet samt en påtaglig förmåga att skapa
ömsesidigt lönsamma affärsrelationer.
Låter det intressant? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Momarken 7, 556 50 Jönköping
Tel. 036-18 49 95 | E-post: info@mecatrade.se

www.cronimetnorr.se
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En gång i tiden kom allt järn som järnbruket i Robertsfors behövde från gruvhål. Idag kommer 95 procent
av järnet från lokala skrothandlare och verkstäder.
– Det bästa du kan göra för miljön är att köpa svenskt
gjutgods, säger Peter Göttfert, vd.

Svenskt
gjutgods
för en hållbar
framtid

Norrlandsgjuteriet baserar sin produktion på återanvändning av skrot från närområdet. Just nu kommer
det till exempel in mycket av gammal järnvägsräls.
– Vi använder extremt mycket skrot jämfört med
andra gjuterier. Det är bara till vissa segjärnskvaliteter som vi måste använda tackjärn, ett jungfruligt
material för att komma ned i krom och manganhalter, säger Peter Göttfert.
Skrotet kommer från lokala skrothandlare som i
sin tur köpt det från lokala verkstäder i närområdet.
Men att använda skrot för att gjuta nya produkter
handlar inte om att ge avkall på kvaliteten.
– Vi analyserar allt skrot som kommer in i vår
spektrometer, ett instrument som analyserar de
grundämnen som materialet innehåller för att till
exempel se hur mycket kol, krom eller fosfor skrotet
innehåller.
De värden vi får fram läggs in i ett beräkningsprogram som räknar ut ett recept baserat på vilken
smälta som är aktuell. Sjuhundra kilo av en viss
järnlegering, två ton av en annan. Receptet är optimerat utifrån energiförbrukning och kostnadseffektivitet.
– Vi jobbar ständigt med att sänka energiförbrukningen per ton vi tillverkar, säger Peter Göttfert.

Den kompletta legoleverantören

SOBS.nu

SOBS.n

Legoleverantören
som levererar STÖRRE:
• Svetskonstruktioner
• Värmebehandlingar
• Bearbetningar
• Skärning

Legoleverantören
som levererar ST

Greger Svahn
Valbränna 19, 915 93 Robertsfors
Tel. 070-374 97 18

Kontakt mail: jonnie.pettersson@sobs.nu
Tel. 0660-72744 Hemsida: www.sobs.nu

• Svetskonstruktioner
• Värmebehandlingar
KOMPLETT LEVERANTÖR
AV MODELLER, PROTOTYPER
&
• Bearbetningar
VERKTYG I METALL, PLAST & TRÄ
• Skärning
• Gjuterimodeller i trä, plast, järn och andra metaller
• Prototyptillverkning i små serier från modell till
gjuten, lackad och bearbetad produkt

Kontakt mail: jonnie.pettersson@sobs.nu
Tel. 0660-72744 Hemsida: www.sobs.nu
• Pressverktyg som qvintus, hammarform
och dubbelverkande verktyg
• Verktyg för vakuumformning
• Prototyptillverkning
• Designmodeller

www.berglunds.se
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Jönköpings
Modelltillverkning AB
Box 76 • 564 22 Bankeryd
Tel. 036-770 10 50 • Fax 036-372 214
E-mail: jmt@jmt.se • Web: www.jmt.se
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Miljömässigt är svenska gjuterier ledande i
världen. Ett svenskt ton gjutjärn ger ett utsläpp
av 88 kilo CO2 – jämfört med Kina som ger
ifrån sig drygt 1600 kilo CO2 per ton! För att
påvisa svenskt gjutgods miljöfördelar har
branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen gett Swerea Swecast uppdrag att göra en
sammanställning över branschens CO2 utsläpp
globalt. Uppgifterna bygger på underlag från
IVL Svenska Miljöinstitutet samt The World
Bank.

Den gröna profilen förstärks ytterligare av att
Norrlandsgjuteriet enbart använder ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft.
Norrlandsgjuteriet baserar sin
produktion på återanvändning
av skrot från närområdet.

Vi finns där ni
behöver oss
• Rikstäckande verksamhet

– 13 återvinningsanläggningar från
Kiruna till Malmö – 240 medarbetare

• Omsättning 915 miljoner SEK
• Materialflöde 266 000 ton/år
• Rötter i Arvamet – förvärvades
från Boliden 1999
• Brett utbud av återvinningstjänster
inom: Järn och metall – Elektronik – Rivningar
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NORRLANDSGJUTERIET AB är ett modernt utrustat gjuteri för
gjutning av kvalificerat pump- hydraulik- och maskingods i
gråjärn och segjärn. Vår specialitet är styckevikter från några
10-tals kilo upp till 8 ton, där seriestorleken kan variera från
enstyckstillverkning och prototyper till medellånga serier.
Att leverera önskad kvalitet i rätt tid och till överenskomna
priser är en självklarhet för oss som leverantör.
Norrlandsgjuteriet AB producerar järngjutgods i de flesta
standardkvaliteter men även kundanpassade materialkvaliteter är möjliga. Vår stora styrka är korta serier och
enstyckstillverkning med mycket korta ledtider från order
till leverans inklusive modelltillverkning. Leveranstider
på 7-10 dagar är ingen omöjlighet.
Vi använder oss av fullformsgjutning för att tillverka
enstaka detaljer såsom monterings- och bearbetningsfixturer, pelarställ, verktygsstommar och stora ämnen.
Fullformsgjutning är även ett snabbt och billigt sätt att
ta fram reservdelar på.

NO RR L ANDSGJUTER I ET AB
Box 47, 915 21 Robertsfors Sweden
Phone int +46 934 39 000
info@norrgjut.se
www.norrlandsgjuteriet.se

