
Passing on a better place
for future generations
is not only profitable – it is truly enriching.
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Vad vi gör

Design Gjutning Bearbetning Ytbehandling Montering

Baettr erbjuder 
helhetskomponentlösningar. Från 
design, gjutning och bearbetning till 
ytbehandling och montering. Genom att 
integrera oss direkt i kundens värdekedja 
hjälper vi till att uppnå en 
serieproduktion med låg kostnad enligt 
specifikationer.

”Vi arbetar varje dag för att göra vindkraft 
till den mest tillgängliga och föredragna 
energikällan världen över.”

För att åstakomma det har vi skräddarsytt 
vår produktion för att säkerställa en 
ekonomiskt kostnadseffektiv tillverkning 
med snabba led från prototyp till färdig 
produkt. Detta gör vi samtidigt som vi kan 
garantera kvalitet enligt specifikation på 
kunders komponenter.
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Baettr Guldsmedshyttan
Sverige
Beläget mitt i Sverige ligger Baettrs gjuteri i Guldsmedshyttan. Gjuteriet är rikt på både historia och erfarenhet 
och utvecklar innovationer inom gjutteknik för on-shore komponenter till vindkraften, vilket hjälper våra kunder 
att uppnå mer kostnadseffektiva tillverkningsprocedurer.

Gjuteriet i Guldsmedshyttan, som ursprungligen grundades på 1400-talet, var en hörnsten i den svenska 
kungafamiljen och tillverkade 95% av arméns artilleritillbehör och kanonkulor. Gjuteriet köptes av Vestas 2003 
och har sett enorma investeringar i forskning och teknik. Guldsmedshyttan togs över av Baettr 2013. 
Guldsmedshyttan är ett av de äldsta verksamma gjuterierna i världen..

25,000 ton
årlig produktion.

Kort lokal fakta

22,000 m2

fabrik byggnadsarea.

Ca 150 st.
anställda.

35-40 st.
produkter per vecka.

9 + 2 st.
NDT-tekniker.

12 ton
Snittvikt per produkt.



Våra kunder

Vi har ett nära samarbete med internationella slutkunder inom vindkraftsindustrin och erbjuder ett konkret 
värde för våra partners affärer genom att minska komplexiteten och minska kostnaderna. Alltid samtidigt 
som vi fokuserar på att kontinuerligt förbättra processer och vara lätta att arbeta med, eftersom vi tillämpar 
vår expertis inom hela spektrumet av komponentdesign, gjutning, bearbetning, ytbehandling och 
monteringstjänster

Baettr leds av en styrelse med huvudkontor i Stade, Tyskland.

Ledningen 

▪ € 200 m. årsomsättning. ▪ 1,100+ anställda. ▪ 5 anläggningar världen över.

Kort global fakta

▪ OEM utvecklingspartner. ▪ 6,000 + komponenter levererade årligen. 

Stefan Brandt, CEO Ina Hannen, CFO Peter Pallishøj, COO



Vanliga
Feltyper
Av alla processer inom 
tillverkningsindustrin, så är det utan 
tvivel inom gjutning, som det finns 
flest typer av defekter 
representerade. 

Detta främst på grund av att det är 
många steg i framställningen av en 
gjuten detalj. 

Vid samtliga av dessa kan den 
mänskliga faktorn leda till 
uppkomsten av diskontinuiteter hos 
slutprodukten.

Slagg

SugningNumbers

Porer

Black/Sand



Provningsutmaningar 
För våra operatörer
Ultraljudprovning av gjutgodskomponenter ställer höga krav på kunskap och erfarenhet
hos våra NDT-operatörer. Följande är ett axplock av vad de måste ta ställning till dagligen.

• Geometriförändringar på produkt

• Stora tjockleksvariationer

• Provningsstandarder, kundspecifikationer 

• Acceptansnivåer, olika för olika kunder

• Rim- och Corezon samt utvärdering efter bearbetningsritning

• TID, vi levererar ca 35-40 detaljer per vecka, utredning tar tid

EN 12680-3 
Ultraljudprovning av 
Segjärnsgjutgods

Ultraljudstandarder

EN ISO 16810
Ultraljudprovning - Allmänna 
principer

EN 12668-3
Karakterisering och 
kontroll av utrustning 
för ultraljudprovning



Exempel på problem vid provning

Följande är ett tydligt exempel på komplikationer som kan uppstå vid 
ultraljudprovning av komplexa gjutna produkter.

• Detalj UT-provad i Sverige, innan bearbetning i Danmark.

• Rapporteringsnivå i berört område FBH Ø 5 mm.

• Ytöppna defekter max 2 mm efter beabetning.

• Ej exakt fastställd hålbild.  

Geometri samt bearbetning



Exempel på problem vid provning
Geometri samt bearbetning



Exempel på
Acceptansnivåer enl. standard
Några av de punkterna som skall beaktas vid påträffande av  UT-indikationer från kunder 
som enbart hänvisar till EN  standard (12680-3). 

• Utvärderingsnivåer

• Rapporteringsnivåer 

• Rim- och core-zon , Rimzon är 1/3 av väggtjocklek (min 5 mm, max 25 mm)



Exempel på
Acceptansnivåer enl. kundkrav
Några av de punkterna som skall beaktas vid påträffande av  UT-indikationer från kunder 
som enbart hänvisar till EN  standard (12680-3). 

• Utvärderingsnivåer & Rapporteringsnivåer enligt kundkrav

• Baserat på zonindelning enligt ritning

• Skall rapporteras var defektområde hamnar efter bearbetning



Vad gör vi nu

Vi har valt att starta upp ett gemensamt projekt med våra kunder för att 
implementera Phased array som en teknik även inom segmentet gjutna 
komponenter för vindkraft. 

Några fördelar med PAUT för oss:

• Mer detaljerad information om UT-indikationer, vilket på så sätt kan förbättra vår 
gjutteknik  (mindre "dåliga" gjutningar första gången, bättre design nästa gång).

• Rädda detaljer tack vare mer detaljerad information från PAUT. 

• Spara tid för utvärdering på plats , scanna – lagra – utvärdera.

Olympus OmniScan X3

32:128 PR
Setup

TFM
Total Focusing Method.

800%
Ekoamplitud

Införande av Phased Array 

Certifications ISO 18563 EN12668-1 IP 65
Certified Certified Certified



Pågående arbete

Detta är några av punkterna vi jobbar med just nu kring projektet

• Dokumentation

• Kalibreringsprocedur

• Verifiering av utrustning, instruktion

• Kalibreringsblock

• Rätt material (segjärn)

• Initialt en uppsättning om 3 st

• Mjukvara för utvärdering 

• Rapportering

• Filhantering, Molnbaserad gemensam yta

• Utbildning

• Hårdvara

• Mjukvara

• Operatörer

Med Phased Array 

Certifications ISO 18563 EN12668-1 IP 65
Certified Certified Certified



Bilder från
Första inledande tester, PAUT



Bilder från
Första inledande tester, PAUT



Bilder från
Första inledande tester, PAUT



Bilder från
Första inledande tester, PAUT



Vad gör vi i framtiden

• Inom 12 månader, PAUT utrustning på 4 av siterna 

• Grundläggande kunskap på tekniker för insamling av PAUT-data vid 
påträffande av defekter för utvärdering (inom 12 månader).

• Gemensam plattform med kunder för NDT-underlag. Snabbare utvärdering, 
snabbare beslut/besked. 

• Delvis automatiserad provning på detaljer med enklare geometri (inom 2 år)

• Ersätta ytmetoderna MT/PT med ET-array, (inom 3 år)

Projekt som pågår.



Tack för mig!
Frågor?


