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Sammanfattning 

Målet har varit att öka andelen skrotanvändning i omsmältan med hjälp av linjärprogrammering 
som en optimering vid en aluminiumindustri, vilket uppnåddes. Det har gjorts en nulägesanalys 
om hur aluminium används, hur produktionen fungerar samt var det faller ut skrot. Följande har 
en teoretisk referensram upprättats med källor från tidigare problem som lösts med 
linjärprogrammering, en beskrivning av linjärprogrammering och en matematisk uppställning. 
Det har också beskrivits hur problemet ställts upp, vilka infallsvinklar som använts och de 
resultat som optimeringen gett. Det har även gjorts arbete kring den måluppfyllande 
optimeringen som presenterats efter resultatet, vilket följs av en diskussion och slutsats med 
rekommendationer för framtida arbete inom ämnet. Optimeringen är gjord både mot volym som 
målfunktion, vilket ger en ökad användning av skrotet, och med pris som målfunktion, som 
bidrar till en minskad kapitalbindning i skrotet som finns kvar. Dagslägets användning av skrot 
uppgår till cirka 30 % per år medan optimeringsmodellen gjord på endast 17 av 72 recept skulle 
kunna få i så mycket som 90 % av hela årets producerade skrot. En optimering på endast ett 
recept visar också på att det är möjligt att smälta om och producera gjutlegeringar bestående av 
hög andel enbart skrot. 
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Abstract 
The aim with this project was to increase the amount of used scrap in the remelt of aluminum 
alloys by using linear programming, which was successfully done. A status analysis about the 
average use and characteristics of aluminum has been described, as well as a mapping of the 
todays industry within the company. This is followed by a theoretical chapter containing 
references from previous work solved with linear programming, and a description of LP 
including the mathematical model. The attempt to solve this problem is carefully shown in the 
forthcoming chapters together with the different approaches that were used. The results are 
presented with analysis of each optimization, followed by a discussion and a conclusion 
including future recommendations. The model is used with two different objective functions to 
get perspective, volume to maximize the amount of used scrap and price to increase use of high 
valued alloys in order to decrease capital accumulation within the non-used scrap. The remelt 
process of today consumes about 30 % of the total scrap produced during one year. This model 
shows that it is possible, by having 17 out of 72 recipes, to use 90 % of all scrap. One 
optimization for a single recipe also proved that it is possible to produce an alloy consisting of 
basically scrap. 
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Förord 

“It is not enough to have a good mind.  
The main thing is to use it well" 

-René Descartes 

 

Som Jörgen Abrahamsson, VD för Gränges Finspång, sa på VD-informationen: Gå nu 
hem och tänk på hur ni kan dra ner på kostnaderna!  

Och nu har vi tänkt, vi har tänkt i tio veckor på hur man kan minska kostnaderna. 
Efter både slit och sammanbrott, skratt och glädje och användning av den sista 
intelligensreserven har vi visat på att återanvända mer skrot är en mycket bra idé som 
kan spara företaget massor!  

Som hjälp på vägen har vi haft ett fantastiskt team som tagit hand om alla våra frågor 
och besvarat dem med tålamod. Ett extra stort tack till vår handledare David 
Abrahamsson som lett teamet och bidragit till att utveckla arbetet under gång. Vi vill 
även tacka Marcus Pettersson, Marcus Wallberg och Markus Högfelt som tagit hand 
om oss i Finspång och alltid funnits till hands när vi kört fast. De har hjälpt oss, visat 
oss runt, ökat vår förståelse för komplexiteten inom tillverkningen och gett oss deras 
aspekter inom deras vartdera område.  

  



 

 

  



 

 

Begrepp och förklaringar 

Externt skrot 
Det är skrot som köps in från andra företag för att gjutas om och därmed användas i 
den egna produktionen. 

Gjutlegering 
Det är en legering som gjuts på plats.  

Göt  
Ett göt är ett block av metall, likt en tacka, som kan användas vid tillverkning. 

Internt skrot  
Det är det skrot som blir till under den egna processen i fabriken. Det kan gälla till 
exempel vid fräsning, klippning eller skärning, det kan komma i flera olika former 
från spånor till pläteringar. 

Kallvalsning 
Kallvalsning är den andra valsningen som materialet genomgår, materialet har en 
temperatur under 100 °C och valsas kallt ner till slutgiltig tjocklek. 

Kärna 
Kärnan är den legering som utgör störst volym av legeringskombinationen i götet, 
den är det material som plåtarna fästs på. 

Legering  
Det är en blandning mellan i det här fallet aluminium och andra legeringsmetaller 
som utgör de material som förteget tillverkar. De tillverkas i smältugnar där 
aluminium och legeringsmetaller blandas i en smälta för att sedan låtas stelna till göt. 

Legeringskombination 
Legeringskombination blir av de kombinationerna mellan kärna och lod eller kärna 
och plåtar som bygger på olika legeringar i kärna och plåtar eller lod. 

Legeringsmetaller 
Legeringsmetaller är de metaller som används för att sätta ihop legeringarna 
tillsammans med aluminium. Dessa metaller är de som tillför de olika egenskaperna 
till de olika produkter som framställs i fabriken. 

Lod 
Loden är ett block som läggs över eller under eller både och om kärnan. Det är, till 
skillnad från plåtar, gjort av en legering som går att smälta helt vid lödning.   

Plåt 
Plåt är de block som läggs ovan på, under eller både och om kärnan och utgör senare 
de ytor som svarar mot önskade egenskaper vid lödning. Plåtarna kan vara lagda i 
flera lager på både under och ovan sidan av kärnan, det gör att kärnan med plåtar kan 
utgöras av flera olika skikt i den homogena slutprodukten. 

  



 

 

Plätering 
Det är den process som när man sätter ihop plåtarna med kärnan. 

Pläter 
När pläteringen är utförd fås ett nytt block som heter pläter. 

Recept 
Recepten är de kombinationer bestående av aluminium och legeringsmetaller som 
tillsammans kan bilda en önskad legeringskombination under produktion. 

Skrotgrupp 
När skrot faller ur tillverkningsprocessen tas det tillvara på och placeras i olika fack 
där vardera fack representerar en skrotgrupp. Dessa skrotgrupper innehåller flertalet 
olika legeringskombinationers skrot. 

Smälta 
Smälta är den legering som befinner sig i smält form under gjutning och ännu inte 
tagit fast form, göt. 

Smältverksgränser 
Vid tillverkning av legeringar finns det vissa procentgränser att hålla sig inom vad det 
gäller legeringsmetaller. Dessa gränser är satta för att garantera materialets unika 
egenskaper och är oftast gjorda för att utgöra ett spann där legeringsmetallens 
procent av hela smältan ska hålla sig inom. Smältverksgränserna är begränsningarna 
i recepten. 

Valsning 
Den huvudsakliga processen består av valsning av legeringskombinationerna, det 
innefattar både kallvalsning och varmvalsning. Valsningen görs i valsverk, vilket är 
uppbyggt av flertalet kavelliknande verktyg satta mot varandra. Det är i valsgapet 
mellan de två innersta och minsta valsarna som man för materialet. Materialet kavlas 
då ut och valsas tills de nått önskad tjocklek. 

Varmvalsning 
Varmvalsning är den första av valsningar som genomförs med en materialtemperatur 
på ca 450 °C.  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver en kortare bakgrund och problemställningen som 
ligger till grund för projektet samt målformulering och avgränsningar. Kapitlet 
avslutas med metoder och en sammanfattad beskrivning för rapportens struktur. 
 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete kommer utföras på Gränges AB:s produktionsanläggning i 
Finspång och är ett blandningsproblem av aluminiumlegeringar. 
Blandningsproblemet består av att kunna återanvända skrot i produktionen tack vare 
den gynnsamma återanvändningen av aluminium, både utifrån en ekonomisk och 
hållbarhetsaspekt. 

Under tillverkningsprocessen av de olika aluminiumlegeringarna faller material ut 
vid till exempel klippning, skärning och kvalitetssäkring. Detta material benämns 
som internt skrot och sorteras i 18 olika skrotgrupper för att invänta återanvändning 
bestående av omgjutning. 

Omgjutningsprocessen baseras på drygt 70 olika recept som utgår från de definierade 
skrotgrupperna. En bestämd mängd av en eller flera skrotgrupper gjuts om, och 
eventuella tillsatsmetaller samt aluminium tillförs för att uppnå önskad kombination 
och egenskaper i de nya produkterna.  

I dagsläget används cirka 30 % av återvunnet material i recepten, där den 
ekonomiska besparingen tillsammans med hållbarhetsaspekten motiverar en större 
andel skrotanvändning. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Blandningsproblemet består av att kombinera olika typer av skrot i den mån som är 
möjlig i relation till recepten. Komplexiteten i problemet ligger i legeringsmetallerna 
som återfinns i skrotet, både till antalet olika legeringar samt innehållet av 
respektive. Skrotet innehåller sällan lika halter och samma innehåll av 
legeringsmetaller som recepten, vilket gör det komplicerat att öka mängden skrot och 
samtidigt hålla blandningen korrekt. 

I dagsläget är dessutom skrotgrupperna grunden för skrotanvändningen i recepten. 
De utgör ytterligare komplexitet tillhörande problemet då de är uppdelade efter en 
naturlig framväxt och efter tid förändrad produktion och produktmix.  

Blandningsproblemet utformas som ett optimeringsproblem där samtliga svårigheter 
bör tas hänsyn till i relation och kombination med varandra tillsammans med en 
prognostiserad försäljning och tillgång av skrot. 
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1.3 Målformulering 

Målet med arbetet är att utreda om andelen återvunnet material i recepten kan ökas. 
 

1.4 Avgränsningar  

För att kunna utföra denna studie med hänsyn till tidsaspekt och omfattning gällande 
ett examensarbete ska recept valda av Gränges innefattas. 

Arbetet kommer enbart ta hänsyn till internt skrot och optimera recepten med hjälp 
av en linjär programmeringsmodell. 

Optimeringen av recepten kommer utföras med legeringskombinationerna utan 
sortering och därmed bortse från dagslägets befintliga skrotgrupper. 

Förslagen som tas fram kommer inte inkludera implementering på grund av 
begränsad tid. 
 

1.5 Metoder  

Metoder som projektet kommer tillämpas i projektet är datainsamling i from av både 
kvantitativ och kvalitativinsamling. Det kommer att göras en litteraturstudie som 
innefattar sökningar kring ämnet linjär programmering och hur det används. 

 
Datainsamlingen kommer med hjälp av kvalitativa metoder utformas för att få in 
information om processflödet som aluminiumet följer i fabriken. Det kommer att tas 
fram genom öppna samtal med personal, både i produktion och på kontoret, för att få 
en förståelse för tillverkningen och branschen. Samtalen kommer att genomföras för 
att öka förståelsen för varför det uppkommer skrot under hanteringen och för att 
kunna beskriva nuläget. 
 
Det kommer även göras studiebesök för att se var det i fabriken faller ut skrot under 
processen, under vilka processteg som skrotet faller och hur arbetat det är då samt 
vad det innebär för skrothanteringen och problemet i sig. studiebesöken kommer 
även äga rum vid skrothanteringen i nära koppling till de skrotgrupper som finns 
uppställda, samt även i gjuteriet för att studera den omgjutningen som skrotet 
genomgår i sitt sista skede. 
 
Kvantitativ datainsamling genomförs i form av insamling av företagets data med 
information om hur deras aluminium tillreds, vad det innehåller och hur de i 
dagsläget sorteras. Det innefattar data kring de gränser för andel av legeringsmetaller 
som smältverkets har vid gjutningar och omgjutningar vid recept. Insamlingen av 
data kräver i sin tur även en hantering och sortering, för att kunna användas som 
indata till den linjära programmeringen. 
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Litteratursökning är också en av de metoder som kommer användas under projektet 
för att ta fram information om vad aluminium har för egenskaper, 
användningsområden och om dess bakgrund. Detta för att kunna skapa sig en bild 
om vad projektet grundar sig i, vad det finns att ta hänsyn till i materialväg samt de 
svårigheter som kan komma med dessa egenskaper och då måste beaktas. 
 
Projektets litteratursökning innefattar även framtagning av den teori som blir 
grunden i arbetet för den linjära programmeringen som genomförs. Det gäller både i 
utformandet och hur arbeten tidigare använt sig av tillvägagångssättet. Det 
inkluderar både sökning bland tidigare uppsatser, artiklar och böcker. Detta kommer 
bland annat att ske genom internetsökning på webbsidor och i uppslagsverk. 
 
Problemet kommer att ställas upp i MATLAB där studier kring hur de tillhörande 
algoritmerna används och hur problemet bör ställas upp för att uppfylla alla krav. 
Resultatet kommer jämföras med dagens skrotanvändning och värderas i inköpspris 
för att kunna bedöma kostnadsbesparingen vid en eventuell tillämpning.  
 

1.6 Struktur av arbetet 

Rapporten börjar med en introduktion som även inkluderar en beskrivning av de 
metoder som är aktuella och används i arbetet. Därefter görs en nulägesanalys för att 
ge en förklaring till problemet och fortsättningsvis beskrivs den teori som ligger till 
grund för arbetet, samt problemets uppställning och resultat. Avslutningsvis finns 
diskussion och slutsats av arbetet samt framtida rekommendationer.  
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2 Nulägesanalys 

Detta kapitel har som avsikt att ge förståelse i vad problemet grunnar sig i. Som start 
ges en bakgrund till aluminium och dess användning för att fortsättningsvis ge en 
beskrivning av företaget, värdeflödet i processen och utmynna i 
problembeskrivningen. 
 

2.1 Aluminium 

Aluminium är en silverfärgad lättmetall med atomnummer 13 i det periodiska 
systemet. Den är den metall det finns allra mest av i berggrunden och är den metall 
efter järn som det framställs mest av. Bland alla grundämnen är aluminium det som 
det finns mest av efter syre och kisel. Aluminium återfinns endast bundet i olika 
kemiska föreningar så som lera, glimmer och ingår även i flera bergarter. 

Under framställning av aluminium används ofta föreningen bauxit, som utvinns i 
dagbrott i tropiska och subtropiska områden. Bauxiten processas i två steg först 
genom Bayerprocessen som ger aluminiumoxid sedan genom Hall–Héroult-
processen som omvandlar de aluminiumoxid som framtagits till aluminium 
(Nationalencyklopedin, 2019). 

Egenskaper som aluminium besitter är bland annat låg densitet. Detta gör att den är 
lätt med sin 2,7 kg/dm3 vilket är mindre än hälften av vikten av stål, vilket gör att den 
räknas som en lättmetall. Aluminium har, blandat med legeringsämnen, god 
hållfasthet vilket gör att den i många avseenden lämpar sig för konstruktion där stål 
blir för tungt att använda. 

Aluminium är en metall som har en bra korrosionshärdighet och korroderar inte likt 
andra metaller kan göra. Detta beror på att aluminium innehar ett oxidskikt över hela 
ytan som bildas vid kontakt med luft, där den reagerar med luftens syre och bildar 
skiktet. Skiktet i sin tur skyddar ytan och skulle något skada skiktet bildas oxidskiktet 
igen med omedelbar kontakt med luft och skyddar åter metallen. Den kan däremot 
korroderas som den kommer i kontakt med en ännu ädlare metall så som stål, då de 
uppstår ett utbyte av elektroner som i sin tur bryter ner aluminiumet. Detta leder 
dock inte till korrosion utan endast till förvittring, av aluminiumet vars elektroner 
flyttas till stålets. 

De primära användningsområdena för aluminium är konstruktioner, däribland 
många olika fordonsdelar både i bilar, flygplan och båtar. Aluminiumlegeringar 
används även till hus och där framförallt till husfasader både målade och 
obehandlade. Detta tack vare dess egenskaper att gå från mjukmetall till en med bra 
hållfasthet genom blandning med legeringsämnen och hög korrosionshärdighet.  

Aluminium har utöver det en exceptionell värmeledningsförmåga vilket göra att den 
lämpar sig utmärkt för värmeväxlare i både bilar och fasta AC-anläggningar. I bilar är 
det flera ställen som behöver kylas och med teknikens framgång är det nu ännu större 
än någonsin, syftat till de stora batterier som elbilar kräver. 
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Karosser skapta i aluminium blir vanligare och man tror att mängden aluminium i 
bilar kommer att öka från 50 kg per bil år 1950 till 195 kg år 2025, jämfört med 
dagens aluminium mängd som är omkring 150 kg per bil. Aluminiumet är också 
tacksamt att återvinna och kräver, jämfört med framtagningsprocessen, bara 5 % av 
energin, vilket gör att man i dagsläget återvinner 90 % av det aluminium som 
återfinns i bilar (Svenskt Aluminium, 2018). 
 

2.2 Hållbar utveckling  

En hållbarutveckling tar hänsyn till tre kombinerade aspekter; miljö, ekonomisk och 
social. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att hänsyn tas till aspekterna och 
balanseras mellan alla de tre. 

En lösning till optimeringsproblemet skulle kunna ge en större återvinning av skrotat 
material och därmed en möjlig förbättring i den hållbara utvecklingen inom 
miljöaspekten. Det bidrar till att inte använda ytterligare råmaterial och heller inte 
den energin som nytt material kräver vid framställning. Det i sin tur ger en mer 
hållbar utveckling om än inte fullständig. 

Ur den hållbara ekonomiska aspekten bidrar en lösning av optimeringen att 
logistiken kring material kan förbättras och det blir billigare att använda det material 
som redan finns på plats än att frakta hit nytt som smälts. 
  

2.3 Gränges 

Gränges AB är ett globalt producerande och ledande företag med expertis inom 
aluminium. Gränges är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm och med 
produktionsanläggningar både i Europa, Asien och USA. De är ett nischat företag 
som specialtillverkar aluminiumlegeringar som anpassas till kundernas önskemål och 
deras produkters behov. Gränges har globalt 1600 antal anställda, en omsättning på 
12,9 miljarder kronor och är marknadsledande med 20 % av marknadsandelarna. 
Under 2018 stod Europa för cirka 17 % av koncernens försäljningsvolym varav största 
delen av den volymen producerades i Finspång utanför Norrköping om 100 000 ton 
årligen. 

Materialet som framställs i produktionsanläggningarna i Europa och Asien tillverkas 
för olika typer av lödda värmeväxlare, till största del i bilar och stationära AC-
anläggningar, där ungefär hälften av alla bilar som tillverkas i världen innehåller 
material från Gränges. Produktionsanläggningarna i USA är inriktade mot 
produktion av nischade produkter så som aluminiumfolie. 
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Gränges identifierar sig själva som ett business-to-business företag som har plats två i 
en värdekedja bestående av fyra parter. De köper in råaluminium kombinerat med 
användning av återvunnet aluminium både från deras egen process och även från 
externa leverantörer. De bearbetar materialet för att leverera valsade 
aluminiumlegeringar till deras kunder, vilka i sin tur tillverkar produkter till 
slutkunden och produktanvändarna. 

 
Bild 2.1 Värdekedja (Gränges, 2019). 

 

2.4 Processflöde Finspång 

Det inköpta materialet i form av råaluminium gjuts till tillsammans med internt och 
externt skrot samt ytterligare legeringsmetaller till göt på mellan 8 och 10 ton. 

Smältan görs i smältugnar där allt blandas och sedan låts rinna över i en 
varmhållningsugn för provtagning av legeringsnivåerna. När smältan blivit godkänd, 
innehåller rätt mängder, hälls den från värmehållningsugnarna upp i gjutformar. Alla 
göt i gjuteriet gjuts på höjden med en rektangulär form. Gjutformarna består av en 
eller flera bottenplattor med en ram över varje, ramen ger götet sin yttre form som 
rektangulär eller fasad i olika storlek.  

När gjutningen börjar låter man smältan rinna i kanaler till gjutformarna genom ett 
filter som tar bort oxider och fällningar. När smältan når bottenplattan ligger den 
mot ramen men allt eftersom ramen fylls flyttas bottenplattan nedåt och mer smälta 
fylls i ramen. Ramen har även en inbyggd vattenkylning som bidrar till att så fort 
götet är klart är det även stelt och kan lyftas ur bottenplattan. 

Efter att göten svalnat behandlas vissa av de, beroende på materialegenskaps-
önskemål, i en homogeniseringsugn. Det är en värmebehandlingsprocess som bidrar 
till att götens kornstruktur blir homogen snarare än blandad som vid gjutning, det 
gör materialet starkare. Processen tar upp till 42 timmar där götet hålls i olika 
temperaturintervall. 
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Götens yta fräses därefter för att få en jämn yta som behövs för nästkommande steg i 
processen. I under fräsningen förlorar götet upp till 200 kg av sin vikt i frässpån som 
sorteras bort som skrot. Ett fräst göt går antingen direkt till värmebehandlingen eller 
via pläterplåtspåläggning för att sedan nå värmebehandlingen. 

För att bilda en kundanpassad legering med specifika egenskaper kan ett göt 
kombineras med plåtar både på under- och översidan och i olika antal, även kallat 
plätering. Under pläteringsprocessen svetsas plåtar fast på kärnan för enklare 
hantering av produkten, vissa har även stärkande stålband runt. Götet utgör alltså 
kärnan och plåten eller plåtarna som adderas bildar tillsammans en plätering, vilka 
båda består av aluminium men innehåller olika sammansättningar av 
legeringsämnen beroende på önskade slutegenskaper. 

Hela götet och eventuella plåtar värms tillsammans i ugn upp till 500 °C för att sedan 
varmvalsas. Här varierar produktens tjocklek, men på 15-20 min valsas det från cirka 
600 mm ner till som minst 3 mm. Under varmvalsningen klipps även ändarna av för 
att sorteras som skrot eftersom de under valsningen inte uppnår 
sammansättningskraven då plåtarna glider på göten och skapar förskjutningar i 
materialet. 

Nästkommande steg är kallvalsning vilket företaget har tre olika valsverk som är 
anpassade för olika tjocklekar, men sker aldrig på material över 100 °C. Antal gånger 
som materialet kallvalsas och i vilken ordning beror på önskad tjocklek, vilken kan bli 
ner till 50 µm, samt dess egenskaper. Mellan kallvalsningarna kan även materialet 
värmebehandlas, glödgas eller anlöpas, för att bli mjukare och därmed kunna 
anpassas till kundens behov. Värmebehandlingen bidrar till att mjuka upp materialet 
så att det går att materialet kan processas vidare eller få rätt slutegenskaper. I den 
kallvalsningen där det tjockaste materialet körs, skärs kanterna jämna på grund av 
dess uppkomna kantsprickor och i samtliga kallvalsningar sorteras ändarna bort på 
grund av felaktig tjocklek.  

Därefter går materialet vidare till färdigställning, där materialet antingen går igenom 
en sträckoperation för att planas ut eller går direkt till skärverk för att skäras till rätt 
bredd som kunden önskat. 

I Sträcken drar man ut materialet, kontrollerar dess ytjämnhet och tar ut provbitar 
för kvalitetskontroll där materialet testas mot kundes specifikation, bland annat 
tjocklek, kornstorlek och hållfasthet. Efter godkänd kvalitetskontroll går även detta 
material till skärning 

Då banden är kvalitetskontrollerade och skurna packas de för leverans till kund. 
Under packningsprocessen sker kassering av de band som inte blivit godkända, de är 
uppmärkta sedan tidigare och sorteras bort. Packningen utförs automatiskt med en 
vakuumlyft på en robotarm som lägger de färdiga och godkända banden på pall med 
mellanlägg.  
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2.5 Skrothantering 

Som beskrivet faller skrot ut under flera olika steg i processen, både under en normal 
produktförädlingsprocess men också material som inte uppfyller kvalitetskraven 
måste skrotas. Det komplicerade med att hantera och sortera skrotet är både dess 
olika utseende beroende på vart i processen det faller ut, men framförallt den olika 
sammansättning materialet har. Götet som utgör kärnan tillsammans med 
kombinationen av de olika antal plåtar som kan läggas på gör varje 
produktkombination unik, vilket därmed också dess tillhörande skrot blir. 

Skrotets olika form är dessutom i allt från frässpån och hela göt med plätering á 10 
ton till kilometerlånga kantbitar i nystan. Alla dessa former av skrot lämpar sig också 
mer eller mindre bra i de olika smältugnarna. Skrot i lös form, så som frässpån, 
smälts i induktionsugnar som genom sitt magnetfält rör i smältan, rörelsen i smältan 
gör att det inte går att placera kompakt skrot i ugnen då det slår sönder insidan av 
ugnens infodring. Detta gör att man i gasugnar smälter de kompakta materialen men 
också drar sig från att använda löst skrot då gasbränning bidrar till aska. Askans 
mängd är kopplad till ytan på skrotet vilken är större på löst skrot än kompakt i 
förhållande till volymen. Det bidrar till att det lösa skrotet hellre smälts i 
induktionsugn.  

För att sortera skrotet som faller ut under processen används i dagsläget 18 olika 
skrotgrupper för det interna skrotet som läggs i stora förvaringsfållor. Dessa grupper 
har för avsikt att sortera aluminiumlegeringarna efter liknande sammansättning och 
innehåll för att de ska kunna återanvändas i en omgjutning för att bilda nya göt. Varje 
skrotgrupp är sedan fördelad på två fållor beroendes på skrotets form, kompakt eller 
löst. 

Då Gränges har ungefär 140 olika aktiva legeringssorter och ca 3 000 olika artiklar, 
har de också ett problem med att sortera alla dessa i endast 18 grupper. Antalet 
skrotgrupper är begränsat på grund av platsbrist men också för den hantering och 
noga sortering i processen som skulle behövas vid ett större antal skrotgrupper. Den 
begränsningen återfinns framförallt i produktionen där utrymmet invid maskiner och 
valsverk är klart begränsat, vilket är skälet till att det i dagsläget inte finns fler 
skrotgrupper. Skrotgruppernas problematik ligger även i att de bildades tidigt och 
under tidens gång, när nytt material ständigt har tagits fram, har de inte 
omgrupperats eller anpassats bättre. Nya material placeras istället in där de passar 
bäst vilket med tiden inte gynnat sorteringen i skrotgrupperna.  
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2.6 Omgjutning 

I gjuteriet sker smältningen av aluminium för att bilda de göt som antingen ska 
utgöra kärnan eller plåtarna i slutprodukten. I en smälta ingår både ren aluminium, 
internt- och externt skrot samt legeringsmetaller enligt tidigare beskrivning. Idag är 
en smälta uppbyggt av ett recept som beskriver hur mycket av varje del som ska ingå, 
där andelen av det interna skrotet representeras av sin skrotgrupp. Det är alltså inte 
specificerat exakt hur mycket av en legering från det interna skrotet som ska 
användas utan hur mycket som ska användas ur en skrotgrupp, vilket har ett snitt på 
innehållande material och legeringsmetaller. 

 

Bild 2.2 Skrotoptimeringsproblem 1 (Wallberg, 2019). 

 
Då råmaterial är dyrt i inköp försöker företaget använda sig av skrotet, och även för 
att ta tillvara på det material som faller ut under processen. Det finns dock 
begränsningar i användningen av skrot i smältan på grund av slutprodukternas 
specifikations- och innehållsgränser, även kallat legeringsgränser. Innehållet av de 
olika legeringsmetallerna har både max- och mingränsvärden som måste tas hänsyn 
till för att säkerställa egenskaper hos produkterna. Mellan de givna max och 
mingränserna finns även ett målvärde av mängderna av legeringarna som 
produktionen siktar mot. Idag används i genomsnitt 30 % av skrot i en omsmälta, där 
arbetet är att undersöka hur det går att använda en större andel skrot i 
gjutningsprocessen.  
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Arbetet inkluderar att bortse från skrotgrupperna och göra en optimering direkt 
utifrån de 140 olika legeringskombinationerna till recepten. Detta både för att ge 
förslag till nya recept som innehåller större andel aluminium men också för att de 
inte ska vara beroende av de nuvarande skrotgrupperna. Framtagningen av de nya 
recepten kan vid fortsatt arbete även ge en ny utformning av de nuvarande 
skrotgrupperna. 

 

 

Bild 2.3 Skrotoptimeringsproblem 2 (Wallberg, 2019). 

 

De recept som företaget har valt för optimeringen är recept som av olika anledningar 
är svåra att hantera. Det rör sig om låga nivåer av ämnen som det finns mycket av i 
skrotet, dit hör bland annat Si och Mg som blir begränsningar. Det är även recept 
som har snäva toleranser jämfört med andra recept, bland annat vad det gäller Ti. 
Gemensamt för alla utvalda recept är också att det är en stor produktionsvolym som 
görs, det gör att recepten används ofta och det uppstår dagliga problem kring dess 
manuella optimering.  Det är där inte sagt att recepten är de allra största i volym, då 
det finns flera recept med större volym men som är enklare att hantera tack vare sina 
sammansättningar.  
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3 Teoretisk referensram 

I denna del återfinns delar av det aktuella kunskapsläget funnet bland artiklar och 
rapporter där information om hur man använt sig av linjärprogrammering. Det finns 
även en förklaring om vad linjärprogrammering är och hur man använder den samt 
en matematisk beskrivning av den. 
 

3.1 Tidigare studier 

Tidigare studier på området visar att optimering med hjälp av linjärprogrammering 
lämpar sig väl för blandningsproblem mot bland annat metallurgiska processer. Av 
de studier som funnits om vad för modell som lämpar sig vid skrotomsmältning, 
finns det flertalet som rekommenderar någon form av linjärprogrammering. (Rong 
och Lahdelma, 2008).  

Studien utförd av Lahdelma R, Hakonen H. och Ikäheimo J(1999) använder sig av en 
form av linjärprogrammering för att hantera sin problemuppställning vid ett stålverk 
i Finland. Deras tillämpning av linjärprogrammering är ett blandningsproblem med 
tillämpad simplexmetod av dual form. Vidare rekommenderar de även en 
säkerhetsmarginal vid omsmältning av skrot då skrotets analyser kan vara inkorrekta 
mot den grads noggrannhet som krävs vid tillverkning mot önskade 
materialegenskaper. De nämner även den kritiska punkt då legeringsmetallen 
överskrider önskad nivå och också hur en för låg halt är lättare att korrigera. 

Simplexmodeller som används inom linjärprogrammering har den fördelen att de 
alltid hittar den bästa lösningen i området, om det finns någon. Modellen letar sig 
fram i polygonen där varje potentiell lösning återfinns i en extrempunkt (Nash och 
Sofer, 1996). Det gör simplexmodellen exemplarisk att använda vid denna form av 
linjärprogrammering mot kostnadsminimering där ingen lösning är bättre än den 
eventuellt funna, vilket gör den uppskattad (Dutta och Fourer, 2001). 
 

3.2 Linjär optimering 

Begreppet linjär optimering, som ofta kallas linjär programmering (LP), infördes för 
drygt 50 år sedan och är en typ av matematiskt optimeringsproblem. Genom lösning 
av ekvationssystem går det manuellt att finna optimala lösningar till problem, vilket 
blir mycket tidsödande och komplicerat vid komplexa ekvationer innehållande flera 
variabler. Detta arbete kräver flertalet iterationer varför dataprogram och algoritmer 
utvecklats till att utföra dessa. Detta arbete har valts att utföras enligt modellen linjär 
programmering då problemet kan beskrivas linjärt, ett LP-problem 
(Nationalencyklopedin AB). 
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Beteckningen linjär innebär att alla ekvationer ingående i systemet är 
förstagradsekvationer, alltså räta linjer, och med hjälp av linjär programmering kan 
man alltså lösa dessa komplexa problem med många variabler. Det generella 
problemet utgår från att optimera en funktion, under vissa restriktioner, vilken 
antingen kan maximeras eller minimeras. Detta arbete behandlar ett 
maximeringsproblem vilket kallas simplexmetoden, ett liknande 
minimeringsproblem brukar istället kallas för dual-formuleringen. Restriktionerna, 
eller även kallat bivillkor, tillhörande problemet visualiserar hinder eller gränser 
vilket också kan visa på en trång sektion eller en begränsad resurs (Andersson, 2013). 

Ett optimeringsproblem består av målfunktion, beslutsvariabler och bivillkor som 
alla ska vara kända, kvantifierbara och att samtliga samband ska vara linjära. Varje 
variabel ska dessutom vara helt entydig och vanligtvis också icke-negativ, vilket ger 
en användning av flera variabelbeteckningar på samma produkt om den kan 
användas på flera olika sätt. En uppsättning av bivillkor i form av linjära olikheter 
skapar ett avgränsat (tillåtet) område av raka linjer eller plana ytor som spänner upp 
en så kallad konvex polytop. Om ett antagande görs att bivillkoren begränsar 
storleken på beslutsvariablerna som ingår i målfunktionen, så kommer dess max- 
eller minimum befinna sig i ett eller några av hörnen av det tillåtna området 
(Bäckström, 2011). 

Bild 3.1 Polytop (Nationalencyklopedin) 

 

Likt alla modeller baseras LP på förenklingar vilket bör beaktas vid ett 
beslutsfattande från analysen. Dessutom finns faktorer som inte tas hänsyn till i 
modellen varför det inte utgör ett komplett beslutsunderlag, till exempel 
riskbedömning eller marknadsanalys (Andersson, 2013). 
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3.3 Matematisk beskrivning 

LP är en modell som kan användas när grundvillkoren för målfunktion, 
beslutsvariabler och bivillkor är uppfyllda enligt ovan. En generell matematisk form 
för problemet uttrycks som följande målfunktion och restriktioner. 

Målfunktion       , sök max eller min 

                        

 

   

    

Bivillkor 

          

 

   

                   

där 

    målkoefficient/konstant 
    antal av variabel  /beslutsvariabel 
   antal variabler 
     förbrukning för variabel   av resurs   

    kapacitetstillgång av resurs   

   antal bivillkor 

  

[3.1] 

[3.2] 
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4 Utförande 

Den modell som använts är framtagen för att fungera i MATLABs algoritmer för 
linjäroptimering och beskrivs i ord hur den har ställts upp för att vara anpassad. 
 

4.1 Modellbeskrivning 

Modellen som algoritmen optimerar mot är uppställd enligt följande. 

 En matris skapas med samtliga legeringskombinationers innehåll i procent, 
vilken multipliceras med mängden skrot det finns av varje legering att tillgå 
under året. Det ger en matris med tillgången av varje legeringsämne i 
skrotform under året. 

o Därefter multipliceras den med inköpspriset för varje enskilt 
legeringsämne, vilket ger ett totalpris på vad varje 
legeringskombination kostar. Det ger ett uttryck för vilka legeringar 
som i råmaterialinköp är mer eller mindre dyra vilken är den första 
målfunktion som används, pris per legeringskombination. 
Målfunktionen är skriven som ett maximeringsproblem, då använder 
funktionen de dyraste legeringskombinationerna först. 

o Den andra målfunktionen som den jämförs mot är inte beroende av 
priset utan bara av volymen. Det gör att den optimeras mot mängden 
skrot som finns tillgängligt och använder så mycket som möjligt utan 
hänsyn till inköpspriset för legeringskombinationerna.   

 Därefter sätts bivillkor in, de smältverksgränser som recepten följer. Dessa 
bidrar till att hålla målfunktionen inom det önskade spannet för receptet. 
Detta inkluderar två varianter av villkor där det ena är individuellt och det 
andra beroende av flera legeringsämnen där det finns gemensamma gränser 
som inte får överskridas.  

 Ytterligare bivillkor som reglerar användningen av legeringar begränsar så att 
målfunktionen inte använder mer än vad som finns att tillgå i skrotväg av 
legeringarna. 

 Resultatet är en analys av hur mycket av vardera legering som bör användas 
för att få den mest optimala användningen av skrotet samt hur många ton av 
varje legering receptet skulle bestå av. I resultatet kan det jämföras med de 
givna max- och minimigränserna(smältverksgränserna). Det recept som ges 
kan alltså behöva kompletteras med råmaterial för att uppnå önskad mängd av 
alla legeringsämnen.  
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4.2 Koder 

De MATLABkoder som är skrivna till arbetet är bifogade på USB-minne. De 
innehåller den programmeringskod som skrevs och gav kommande resultat. Koderna 
är sedan använda i programversionen r2019a där algoritmerna som använts är 
MATLABs egna inbyggda linjärprogrammeringsfunktioner, linprog och ga, som har 
likande indata. 

Koderna är uppställda enligt följande matematiska målformulering och bivillkor. 

           

 

   

 

           

 

   

 

           

 

   

 

        

Med följande beteckningar. 

    målkoefficient/konstant 

    mängd av legeringskombination   

   antal legeringskombinationer 
     andel av legeringsmetall   i legeringskombination   

    övre gräns av legeringsmetall   
    undre gräns av legeringsmetall   

   total mängd som ska produceras av legeringskombination    
   antal legeringsmetaller 
    skrotsaldo för legeringskombination   

Indata som använts vid programmeringen är antingen givna eller framtagna under 
arbetet. Den målfunktion som tagits fram förekommande den ekonomiska aspekten 
är beräknad under arbetet medan indata i form av bivillkor är givna.  

  

[4.1] 

[4.2] 

[4.3] 

[4.4] 
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4.3 Olika infallsvinklar 

De olika infallsvinklar som problemet setts ur ger en jämförande bild av hur 
problemet ser ut i dagsläget och hur en lösning skulle kunna påverka dagens resultat. 
Infallsvinklarna är sådana som kan bidra till en bättre förståelse av problemet. 
Standard är att inköpspriset av legeringarnas råmaterial är den prioriterande faktorn 
till algoritmen för att den ska kunna välja det dyrare skrotet först. De optimeringarna 
som är gjorde utan pris som faktor prioriterar istället för att få in så stor andel skrot i 
recepten som möjligt utan hänsyn till kostnaden. 
 

4.3.1 Singeloptimering 

Den första optimeringen görs på fem recept var för sig inlagda i programmet. 
Algoritmen tar ut önskade mängder och komponerar mot receptet en 
sammanställning som smältan, teoretiskt, kan utgå från. Detta görs genom att 
vardera recept optimeras mot det fulla årssaldot av skrot som finns att tillgå. Det 
börjar med en inskrivning av recept nummer 1 mot årssaldot av skrot, där 
programmet ger en lösning av optimeringen med hur mycket av vilka legeringar som 
ska användas för att maximera användningen av det dyraste skrotet. Därefter skrivs 
recept nummer 2 in för att måttas mot tillgången på skrot, även då samma årsvolym 
som för recept nummer 1 och så vidare. Detta visar på hur stor mängd det teoretiskt 
skulle kunna gå att tillföra skrot i en smälta om algoritmen fick fri tillgång till 
årssaldot. Detta gäller då för varje recept för sig.  

Denna optimering görs även utan pris som prioritering på legeringsmetallerna och 
endast mot vikt. Då optimerar algoritmen istället målfunktionen mot dess volym för 
att där få in så mycket skrot som möjligt i recepten. 

Algoritmen som användes för att lösa denna optimering är linprog. 
 

4.3.2 Kvintettoptimering 

Under denna optimering används fem recept i sekvens i olika ordning efter varandra. 
Efter varje recept tas restsaldon ut och används som ingångssaldo till optimeringen 
av nästa recept i ordningen och restsaldon från det receptet blir ingångssaldon för de 
senare och så vidare tills alla fem är optimerade i sekvensens ordning. Antal olika 
sekvenser som testas uppgår till 120 där alla har olika ordning av recepten, detta för 
att kunna upptäcka girighetsdrag hos recept. 

Denna optimering görs även utan pris som prioritering på legeringsmetallerna och 
mot vikt. Då optimerar algoritmen istället målfunktionen mot volymen av skrotet och 
väljer det som har störst volym. 

Algoritmen som användes för att lösa denna optimering är linprog. 
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4.3.3 Multioptimering  

Multioptimeringen optimerar mot alla inlagda recept samtidigt, den fungerar då likt 
en singeloptimering i och med att den bara har en utförd körning. Multioptimeringen 
skiljer sig däremot på viset att den optimerar mot alla recept samtidigt medan singeln 
endast tar ett åt gången.  

Denna optimering görs både med pris och vikt som målfunktioner för att kunna 
jämföra dess olika resultat. 

Algoritmen som användes för att lösa denna optimering är linprog. 
 

4.3.4 Genetisk algoritm 

Denna algoritm är anpassad för att slumpa ut den bästa kombinationen i flera 
generationer. Den är uppbygg för att följa evolutionen och testar i flera steg, utifrån 
vardera punkt, alla lösningar för att sedan ta ut de bästa punkterna i planet och vikta 
de högre inför nästa plan och bete sig likadant tills en optimal lösning nås. Den har 
även en inbyggd tolerans om 10-8 där den avslutar itereringarna om denna tolerans 
uppnås, vilket i fallet skulle vara i ton. I arbetet är det inte relevant att få en 
noggrannhet så hög då det i praktiken är fullständigt omöjligt att använda skrot mätt 
0,5 ton eller mindre då detta hämtas med hjullastare. 

Algoritmen som användes för att lösa denna optimering är ga 
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5 Resultat och Analys 

I kapitlet redovisas alla resultat i underkapitel nämnda enligt infallsvinklarna som 
använts under optimeringen. Analyserna görs parallellt för vardera underkapitel där 
hänsyn till algoritm och lämplighet beaktas i förhållande till algoritmen som använts. 
Alla resultat är presenterade av optimeringarna i MATLABs algoritmer. 

5.1 Singeloptimering 

Resultat av singeloptimeringen, när alla recept gjordes var för sig mot samtliga 
legeringar och hela årsvolymen av skrot. Priset i tabellen representeras av resultatet i 
ton. 

 

Recept Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Recept 1 3000 1813 60,4 5,61 

Recept 2 5708 4531 79,4 12,0 

Recept 3 2505 2185 87,2 6,63 

Recept 4 3835 3580 93,3 11,2 

Recept 5 2348 2080 88,6 6,21 

Totalt 17 396 14 187 81,6 41,6 

Tabell 5.1 Singeloptimering mot pris. 

 

Denna optimering gjordes även utan pris som viktning på legeringsmetallerna vilket 
gav resultatet nedan. 

Recept Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Recept 1 3000 1927 64,2 5,45 

Recept 2 5708 4582 80,3 11,9 

Recept 3 2505 2201 87,8 6,58 

Recept 4 3835 3616 94,3 11,1 

Recept 5 2348 2153 91,7 6,06 

Totalt 17 396 14 480 83,2 41,2 

Tabell 5.2 Singeloptimering mot volym. 

 



22 

 

Denna optimering tar inte hänsyn till flera recept samtidigt utan utgår från att det 
endast är ett recept som ska optimeras. Under singeloptimeringen utförs cirka 13 
itereringar som tar under en sekund. 

Enligt tidigare studier, Rong och Lahdelma, valdes problemet att lösas med 
linjärprogrammering. Vid optimeringen har som förespråkats enligt Lahdelma R, 
Hakonen H. och Ikäheimo J även använts en säkerhetsmarginal på de övre 
smältverksgränserna med 25 %. 

Skillnaden mellan singeloptimeringarna är att den med pris som faktor väljer att 
använda det dyrare skrotet först vilket i praktiken gör att kapitalbindningen i skrotet 
minskar. Den andra optimeringen fokuserar istället på att få i så många ton skrot som 
möjligt i recepten utan hänsyn till vad som kommer bindas i kapital. Detta gör att 
denna lösning har ett billigare slutpris men då finnes det dyrare skrotet kvar i bundet 
kapital på skrotgården. Det kan i längden bli en dyrare lösning för företaget då 
kapitalbindningen ökar om skrotet inte används. 
 

5.2 Kvintettoptimering 

Resultatet av kvintettoptimeringen som då sker med alla recept samtidigt i olika 
sekvenser plockar efter varje iterering bort de som det föregående receptet behövde 
använda. Priset i tabellen representeras av resultatet i ton. 

Receptkombination 

Bästa/Sämsta 

Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
4, 1, 2, 5, 3 17 396 11 542 66,3 33,5 

2, 5, 1, 3, 4 17 396 11 298 64,9 33,0 

Tabell 5.3 Den bästa och den sämsta receptföljden mot pris. 
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Den maximerade legeringskombinationen har en receptsekvens enligt följande, med 
tillhörande volym, andel och pris. 

Receptordning Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris[mkr] 

     
Recept 4 3835 3580 93,3 11,2 

Recept 1 3000 1419 47,3 4,05 

Recept 2 5708 4034 70,7 10,8 

Recept 5 2348 1199 51,1 3,61 

Recept 3 2505 1309 52,3 3,85 

Totalt 17 396 11 542 66,3 33,5 

Tabell 5.4 Kvintettoptimering mot pris. 

 

I följande tabell har en analys tagits ut och jämförts med de bivillkor som satts, där de 
kryssade ämnena är de som under optimeringen maximerats. 

Recept Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Bi 

           

Recept 1 X    X  X    

Recept 2 X      X    

Recept 3 X    X  X    

Recept 4 X X   X  X  X  

Recept 5 X    X  X    

Tabell 5.5 Toppade legeringsämnen vid maximering mot pris. 
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Diagram av recept 4 mot pris med dess smältverksgränser i procent mot totala 
mängden legeringsämnen som behövs till smältan. Diagrammet visualiserar grafiskt 
vilka ämnen som begränsar mängden legeringsämnen i form av skrot. 

 

Diagram 5.1 Toppade legeringsämnen vid maximering mot pris. 

 

Denna optimering gjordes även med volym som målfunktion, med priset på 
legeringsmetallerna satta till ett, vilket gav resultatet. 

Receptkombination Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris[mkr] 

     
 1, 4, 2, 5, 3 17 396 11 557 66,4 33,4 

3, 2, 5, 4, 1 17 396 11 307 65,0 32,9 

Tabell 5.6 Den bästa och sämsta receptföljden mot volym. 

 

  

-. 

-. 

-. 

. 

. 
Si 

Fe 

Cu 

Mn 

Mg 

Cr 

Zn 

Ti 

Zr 

Bi 

Undre gräns 

Övre gräns 

Legeringsmängd 



25 

 

Den maximerade legeringskombinationen har en receptsekvens enligt följande, med 
tillhörande volym, andel och pris. 

Receptordning Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Recept 1 3000 1927 64,2 5,45 

Recept 4 3835 3087 80,5 9,68 

Recept 2 5708 4039 70,8 10,8 

Recept 5 2505 1211 48,3 3,64 

Recept 3 2348 1292 51,6 3,83 

Totalt 17 396 11 557 66,4 33,4 

Tabell 5.7 Kvintettoptimering mot volym. 

 
En jämförelse mellan dagens användning av det interna skrotet och den beräknade 
användningen beskrivs i diagrammet nedan. Den verkliga skrotprocenten är tagna 
från den senast körda smältan och visar skillnaden i procent både för varje recept och 
gemensamt. 

 

Diagram 5.2 Kvintettoptimering mot volym jämförd verklig skrotprocent med 
beräknad. 
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I följande tabell har en analys tagits ut och jämförts med de bivillkor som satts, där de 
kryssade ämnena är de som under optimeringen maximerats. 

Recept Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Bi 

           

Recept 1 X    X   X   

Recept 2 X      X    

Recept 3 X    X  X    

Recept 4 X    X  X    

Recept 5 X    X  X    

Tabell 5.8 Toppade legeringsämnen vid maximering av volym. 

 

Diagram av recept 4 med dess smältverksgränser i procent mot totala mängden 
legeringsämnen som behövs till smältan. 

 
Diagram 5.3 Legeringsämnen i procent av recept 4 vid maximering mot volym. 

 

Denna optimering blir mer verklighetsförankrad än singeloptimeringen då den tar 
hänsyn till alla fem recept efter varandra, däremot blir den i och med det även 
snävare i sin möjlighet i användning av skrot. Den gör cirka 85 itereringar av de 
möjliga 200 då når den toleransen vilket tar 10 minuter. 

Likt singeloptimeringen baserades modellen på tidigare studier, Rong och Lahdelma, 
valdes problemet att lösas med linjärprogrammering. Vid optimeringen har som 
förespråkats enligt Lahdelma R, Hakonen H. och Ikäheimo J även använts en 
säkerhetsmarginal på de övre smältverksgränserna med 25 %. 
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5.2.1 Ett extra recept 

Som en fortsatt analys görs en kvintettoptimering fast med ytterligare ett recept. 
Analysen består av hur det sjätte receptet beter sig med dem andra och hur mycket 
mer skrot som skulle kunna användas om ytterligare ett recept optimeras. Receptet 
har valts ut av handledaren för att denne tror att det kan rymma skrot som de andra 
fem recepten inte kan använda sig av och benämns som recept 6. Detta är också 
anledningen till att receptet han testats i sekvens och även att läggas sist då det tros 
har en uppsamlande effekt av det kvarvarande skrotet i optimeringen. 

Optimeringen gjordes först med recept 6 i algoritmens önskade ordning och sedan 
med recept 6 sist. Resultatet är presenterat i flera kolumner där det bland annat visas 
hur många nya legeringskombinationer i skrot som den använder jämfört med en 
enkel kvintettoptimering. Det anges även hur många legeringskombinationer som 
ökat i volym och hur många som har minskat i volym, dessa parametrar är angivna i 
antal legeringskombinationer. 

Optimeringen med det sjätte receptet är gjort mot två olika målfunktioner både med 
pris som viktning och med volym. 

Recept Mål 

[ton] 

Resultat 

[ton] 

Resultat 

[%] 

Pris 

[mkr] 

Nya  Ökat Minskat 

        

Kvintett 17 396 11 542 66,3 33,5 - - - 

Kvintett +  
Recept 6 

20 396 13 071 64,1 38,8 4 2 4 

Kvintett +  
Recept 6 sist 
 

20 396 13 092 64,2 38,7 4 2 - 

Tabell 5.9 Kvintett med recept 6 mot pris. 
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Recept Mål 

[ton] 

Resultat 

[ton] 

Resultat 

[%] 

Pris 

[mkr] 

Nya  Ökat Minskat 

        

Kvintett 17 396 11 557 66,4 33,4 - - - 

Kvintett +  
Recept 6 

20 396 13 203 64,7 38,3 11 1 4 

Kvintett +  
Recept 6 sist 
 

20 396 13 199 64,7 38,3 11 2 - 

Tabell 5.10 Kvintett med recept 6 mot volym. 

Anledningen till att ännu fler recept inte kontrollerats är att modellen inte är 
praktiskt tillämpbar då sekvensoptimering inte är gynnsam vid många variabler. 
Optimeringen tar även en hiskelig datorkraft vilket överskrider det arbetet har att 
tillgå då alla olika ordningar, som uppgår till 720, testas vilket tar 15 minuter på en 
dator med 1.8 GHz klockfrekvens. 
 

  



29 

 

5.3 Multioptimering 

Multioptimering är en optimering mot flera recept samtidigt utan att de är i sekvens, 
detta genererar i en mer korrekt bild av verkligheten än tidigare infallsvinklar. 
Optimeringen har använt samma fem recept som projektet utgått ifrån. Detta är 
resultatet av att optimera flera recept samtidigt, det har gjorts med både pris och 
volym som målfunktion. 

Målfunktion Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Pris 26 190 11 544 44,1 33,5 

Volym 26 190 11 586 44,2 33,4 

Tabell 5.11 Multioptimering med fem recept. 

 

Optimeringen visade goda resultat i förhållande till tidigare infallsvinklar och med 
det som motivation gjordes ett tillägg om 12 recept valda av handledaren för att se 
dess utveckling. En ytterligare motivering till att lägga till fler recept är att den kräver 
mindre datakraft då den inte behöver testa fram en sekvens utan testar alla på en 
gång och skapar även en relation mellan recepten vilket inte sekvensen inte gör. Det 
genererade resultatet visat nedan. 

 

Målfunktion Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Pris 26 190 23 654 90,3 72,1 

Volym 26 190 23 702 90,5 71,8 

Tabell 5.12 Multioptimering med 17 recept. 

 

Modeller visar att en optimering mot endast 17 av 72 existerande recept ger ett 
resultat där 90,5 % av årsvolymen av skrot används. Det ger stora förhoppningar att 
kunna blanda i allt skrot vid en optimering mot samtliga recept, vilket är 
drömscenariot ur alla aspekter. 

En utökning till samtliga recept är möjlig då modellen går att komplettera med dessa 
samtidigt som den utförs under kort tid under de beprövade optimeringarna, även 
vid tillägg av flera recept.  Likt de tidigare modellerna bygger även denna modell på 
tidigare nämnd teori. 
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5.4 Genetisk algoritm 

Resultatet av optimeringen med MATLABs genetiska algoritm gjord som en 
singeloptimering med recepten var för sig med alla fem recept i tabell nedan. 

Recept Mål [ton] Resultat [ton] Resultat [%] Pris [mkr] 

     
Recept 1 3000 1224 40,8 3,71 

Recept 2 5708 3026 53,0 9,01 

Recept 3 2505 1357 54,2 4,02 

Recept 4 3835 2665 69,5 8,10 

Recept 5 2348 1311 55,9 3,96 

Totalt 17 396 9583 55,1 28,8 

Tabell 5.13 Genetisk algoritm med singeloptimering mot pris. 

 

Ga användes endast som en singeloptimering med ett recept i taget och då upptäcktes 
att den gav en sämre optimering än både singel- och kvintettoptimeringen. Det gällde 
både i att den inte nådde lika högt i resultat vad det gäller pris på kombinationen och 
att den dessutom inte lyckades tillföra lika mycket skrot som de tidigare 
optimeringarna gjort. Lösningen den gav bestod av en användning av samtliga 
legeringskombinationer vilket inte är tillämpbart i verkligheten. Det är dessutom en 
algoritm som tar längst tid, 25 minuter, att optimera, den gör cirka 1 048 200 
itereringar, det utan att nå ett bättre resultat.  
 

5.5 Fortsatt analys 
Den fortsatta analysen bygger på frågor uppkomna under arbetets gång som i mindre 
skala hanterats för att se om det kan nå ett ännu bättre resultat i den gjorde 
optimeringen. Den fortsatta analysen bygger på separata frågeställningar som belyser 
olika områden. 
 

5.5.1 Ökade försäljningsvolymer 

För att se om en optimering mot ökade försäljningsvolymer av de sex olika recepten 
kan ge en större mängd skrotanvändning genomförs en teoretisk ökning av receptens 
volym. Ökningen sker i procent till den givna volymen och i steg om 10 % ökning av 
alla recepten var för dig upp till en 100 % ökning. Den är gjord med en optimering i 
sekvens, mot volym i den bäst optimerade ordningsföljden, likt en 
kvintettoptimering. 
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Detta ritas med tillhörande grafer mot den önskade målvolymen i procent. För att 
hantera den felmarginal som uppkommer då ökade försäljningsvolymer dessutom 
genererar ökade mängder skrot, kommer den ökade försäljningsvolymen också öka 
skrotet i en legeringskombination vardera. Detta gör att mängden skrot ökar 
tillsammans ökade försäljningsvolymer, dock generaliserat till ett sorts skrot för varje 
recept, vilket i det verkliga fallet är många fler legeringskombinationer som den går 
tillbaka till. Ökningen av skrot sker i en ökning om 30 % av den ökade volymen, alltså 
ger en 10 % ökning i försäljningsvolymen en 3,33 % skrotökning. 

Recepten är presenterade i grafen i procent om hur de ökar eller minskar i 
förhållande till den totala målvolymen.  

 

Diagram 5.4 Ökade försäljningsvolymer. 

 

I grafen kan avläsas att recept nummer 1 inte gynnas av en ökad försäljningsvolym, 
det receptet kan alltså inte ta hand om mer skrot trots att dennes försäljningsvolym 
ökats. Däremot gynnas recept nummer 6 av de ökade försäljningsvolymerna och kan 
ta hand om mer skrot vid en ökning, tack vare att den bland recepten har den högsta 
Si halten vilket för recepten alltid är begränsande. Anledningen till det kan också vara 
att skrotet som genereras av recept nummer 6 har en låg Si halt i förhållande till 
annat skrot. Det bidrar till att andra recept gärna använder sig av skrotet som recept 
6 genererar då dess, förhållandevis, låga Si halt bidrar till att andra recept kan 
använda mer av dess skrot och därför komma upp i högre volymer. Kort kan det 
sägas att recept nummer 6 har ett tacksamt skrot. 

I grafen kan ses att recepten 2, 5 och 6 har en ökning men att recept nummer 2 har en 
avtagande ökning efter 60 %. 
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En optimering med 60 % ökning i försäljningsvolymer för recept nummer 2, 5 och 6 
gjordes. Resultatet blev att den totala mängden skrot som användes var:  

 Nuvarande volym 26 190 ton ingående, 
använt 21 199 ton (81 %) 

 Ökad volym med 60 %, 29 837 ton ingående, 
använt 23 747 ton (80 %)  

Vid analys av resultatet framkommer det att även om man ökar 
försäljningsvolymerna kommer inte procenten av andelen använt skrot mot totala 
mängden öka. Däremot ökar andelen skrotanvändning för respektive recept som 
ökats i försäljningsvolym. 
 

5.5.2 Förskjuta legeringsgränser 

I detta försök har ett test utförts om hur mycket mer skrot man skulle få i smältan om 
de smältverksgränser som använts höjs med 30 %. De gränser som testats att höjas är 
de gränser som vid tidigare kvintettoptimering mot volym nått sin maximala volym, 
alltså begränsat, vilket alltid är Mg, Zn och Ti. Höjning av Si har inte gjorts med 
hänsyn till att det är känsligt och förändrar materialets egenskaper. 

Optimeringen är gjord som en singeloptimering med 30 % ökning av den nuvarande 
legeringsgränsen och gav att volymen skrot som kan användas ökar enligt följande 
per år. 

 Recept 2 ger ingen ökning  

 Recept 1 ger 20 ton i ökning 

 Recept 5 ger 30 ton i ökning 

 Recept 3 och 4 ger 40 ton var i ökning 
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6 Diskussion 

I detta kapitel behandlas de diskussionsområden som finns kring arbetet. Det gäller 
både kring det metodval som gjorts, kring linjär programmering och 
optimeringsmodell med singel, kvintett och multi samt genetisk algoritm. Vidare 
diskuteras resultatets rimlighet och vad det innebär, för att slutligen ta upp 
osäkerheten av resultatets rimlighet i relation till dem rådande förhållanden i 
verkligheten. 
 

6.1 Metoddiskussion 

I denna diskussionsdel lyfts de metoder som använts under arbetet. De gås grundligt 
igenom för att hur metoderna kan ha bidragit. 
 

6.1.1 Metodval 

Metoderna har valt med anledning för att ta fram den data som behövs för att 
genomföra uppgiften, det gäller både med krav på förståelse för det komplexa 
systemet och den teori som behövs för att ställa upp och lösa ett linjärt 
programmeringsproblem. 

 
Valet att använda sig av datainsamling var lämplig, då information finns tillgänglig, 
för att använda data dokumenterad av Gränges själva som underlag till den linjära 
optimeringen. Det krävs då data som beskriver de olika recepten som optimeringen 
ska utgå ifrån, som sedan sorteras så att den går att tillämpa på en optimering av 
detta slag.  
 
Studiebesök ökar förståelsen för hantering, bearbetningsmetoder och det ger även en 
bild av mängden skrot som finns och visar de kritiska moment som materialet tas 
igenom. Det gäller både kärnlegeringarna och de pläteringar som behandlas i 
processen och hur skrot smälts och omgjuts till dem. 

 
Litteraturstudien valdes för att få den förståelse som önskas för att kunna behandla 
data på korrekt sätt och se komplexiteten med problemet samt den hantering som 
utgör skrothanteringen.  
 
Litteratursökning om aluminium gjordes för att lära sig om de material som 
processen behandlar samt förstå hur det beter sig i olika legeringar, och delar av den 
stora skillnaden mellan legeringarna och dess legeringskombinationer. Studien 
innefattade även undersökning om hur liknande problem hanterats och lösts innan 
för att kunna utföra ett arbete med denna teori som bakgrund. 
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De källor som vi använt oss av har gett ett tillfredställande resultat påvisat gentemot 
validering gentemot tekniskt kunniga på företaget. Det är dock ett problem med att 
det eventuellt kan finnas faktorer som vi inte vet om och därmed inte tagit med. Detta 
problem skulle kunna minskas om det vore så att vi gavs mer tid att studera de olika 
processerna. Problemet är däremot något som är svårt att arbeta bort då det bygger 
på att man ska ta reda på det man inte vet, och vet man inte vad det är man inte vet 
uppstår problem i var man ska börja leta efter information om det. Det är däremot 
inget problem vi stött på än trots veckovisa samtal med handledarna som godkänt oss 
under arbetets gång. 
 

6.1.2 Linjäroptimering 

Den optimeringsmodell vi valt att använda var linjärprogrammering som inom sitt 
område har flera olika algoritmer att tillgå. De algoritmer vi valde att testa var 
linprog och ga, vilka utgår från liknande indata med skillnaden att det i ga krävs en 
funktion av målfunktionen utanför skriptet. 

Den inbyggda linjärprogrammeringsalgoritm som vi använder är MATLAB:s egna 
och har kritiserats av (Bergström, 2005) för att vara för långsam, detta är inte ett 
problem vi har stött på. Det kan dock bero på att problemet i sig innehåller 
förhållandevis få variabler till skillnad från de variabler koden är skapad för, vilket 
kan uppgå till flera tusentals. 

De andra arbetena från stålindustrin använder sig båda av just linjärprogrammering 
för att lösa uppgiften med blandningsoptimering. Arbetena av Bengtsson (2010) och 
Persson (2009) använde däremot metoder för ickelinjär optimering eftersom det 
krävdes för stålanalysen, då de arbetat med ickelinjära processer så som 
slaggbildning, vilket inte krävdes i vårt fall. 

Av det vi kunnat hitta finns det i dagsläget ingen bättre metod att använda sig av för 
blandningsproblem än just linjäroptimering. För att nå ett önskat resultat i en 
optimerad punkt då alla bivillkor är linjära existerar denne, om lösning finns, i en 
extrempunkt. 

Den genetiska algoritmen är anpassad för att hantera större antal variabler och 
arbetar med att ta fram den bästa lösningen ur flera generationer. Den inbyggda 
modellen som vi har haft möjlighet att använda jobbar genom att den tar ut alla 
möjliga lösningar ur varje punkt i hela systemet. Fördel är att den kan hantera stora 
mängder data men att den i vårt fall blir den mer komplicerad än nödvändigt. Den 
slumpar och tar ut fulla plan, utifrån dem tar fram den bästa punkten och utgår från 
den i nästa generation. Det fortsätter tills den har punkter så nära varandra att den 
med 10-4 säkerhet kan säga att den bästa lösningen är funnen. 
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6.1.3 Optimeringsmodell 

Fördelar med singeloptimeringen är att man kan finna recept som kan ta högst 
procenthalt skrot, vilket gör att man vid önskan att producera en helt återvunnen 
legering kan använda den. Det vill säga ta ut den ur optimeringen, framställa den 
först och sedan optimera de resterande. Den lämpar sig däremot inte för en 
uppfattning av verkligheten då modellen gärna använder samma, bättre anpassat, 
skrot till flera av recepten vilket inte är realistiskt. 

Den kvintettoptimering som vi använt oss av som sekvensmodell har en fördel i och 
med att alla inlagda recepten optimeras. Den testar även ut i en rangordning vilka 
recept som ska göras i vilken ordning för att kunna maximera resultatet.  

Nackdelar med denna, med tanke på rådande förhållanden, är att ordningen kan ha 
avgörande inverkan på resultatet. Den påverkar på så vis hur stor del av vardera 
legeringskombination som används till varje recept i en ordningsföljd utan att ta 
hänsyn till de nästkommande recepten. 

Multioptimeringen som gjorts har till fördel att den optimerar alla recept som läggs 
in samtidigt vilket gör att den tar hänsyn till alla recept vid varje val av skrotmängd. 
Den har också fördel med att vara lik verkligheten då tillverkning av smälta inte sker 
för ett recept i taget utan hänsyn till kommande produktion tas. Det är en fördel att 
kunna göra flera recept samtidigt eftersom de giriga dragen hos vissa recept, som tar 
hela mängder av skrot som andra recept behöver, försvinner.  Denna modell gör att 
recepten får en mer jämn fördelning mellan varandra och slutligen blir en högre 
andel skrot använt jämfört med kvintetten, då de flesta recept i alla fall kan ta en del 
av legeringskombinationerna med höga halter av legeringsmetaller. 

Nackdelar med kan däremot vara just att den sprider ut skrotet över alla tillgängliga 
recept istället för att eventuellt samla all skrotmängd i färre recept och hålla en hög 
skrothalt. 
 

6.1.4 Genetisk algoritm 

Fördelar med den genetiska algoritmen är att den använder sig av alla 
legeringskombinationer som finns att tillgå och att den slumpar fram ett resultat. 
Nackdelarna med den är att den är långsam då den kräver stor datorkraft. Ett positivt 
resultat som visades med denna modell var att kronor per ton hos skrotet blev högre 
än hos de andra optimeringsmodellerna, dock väger det ensamt inte upp det annars 
sämre resultatet. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Den första gjorda optimeringen var singeloptimeringen vilket gav det bästa resultatet 
i både pris och volym för varje enskilt recept. Den är däremot inte 
verklighetsanknuten då den utgår från att det bara är ett enda recept som ska 
optimeras. Lösningen i sig kan dock ses som en fingervisning om hur mycket skrot 
man skulle kunna få i varje recept om man inte behövde ta hänsyn till andra recept 
och den bidrar även till förståelse för modellen och dess uppbyggnad. Den har sin 
största fördel i att man kan ta fram recept mot en hög skrotvolym och har möjlighet 
att göras helt återvinningsbara, som recept 4 visar på i optimeringen. Detta bidrar till 
ökad hållbarhet samt god marknadsföring och därmed skapa en större 
konkurrenskraft. 

Återigen ska den inte ses som en genomförbar helhetslösning för samtliga recept på 
grund av dess förenkling, men kan användas för suboptimering.  

Multioptimeringen gav både det bästa resultatet i totalvolym och är den mest 
verklighetstrogna modellen. Den gav även resultat snabbast av de använda 
modellerna då den inte behöver ta fram ordningar och jämföra. Den visar att det är 
möjligt att ha en skrotanvändning på 90,5 % med bara 17 recept vilket är en hög 
andel till skillnad från de andra, om än med fler recept, då det finns ytterligare 55 
recept att optimera på. Den är även uppbyggd på en form som gör det möjligt att 
lägga in resterande 55 recept i modellen utan markant ökning i körtiden av modellen. 
Detta skulle med stor sannolikhet generera i att allt skrot används och bidrar till en 
hållbar lösning för skrothanteringen. 

Resultatet visar ett den använda delen skrot som fördelas vid optimeringen uppgår 
till ett pris om 72 miljoner kronor, vilket motsvaras av råvarupriset som det annars 
skulle köpas in. 

En nackdel med modellen är möjligtvis att man inte kan styra till vilket recept skrotet 
ska gå till vilket minskar den manuella friheten. Däremot tar modellen fram den 
bästa lösningen varför just en manuell användning blir mindre aktuell. 

Kvintettoptimeringens skillnader mellan att optimera mot pris eller volym gav väldigt 
lika resultat i hur mycket skrot som optimeringen använde sig utav. Det skilde sig 16 
ton mellan de olika viktningarnas bästa receptföljder vilket motsvaras av 2 göt i 
skrotmassa. Detta gjorde att vi inte såg den största vinningen i att vikta de olika, utan 
ser båda varianterna som klart tillämpbara. Det gäller speciellt eftersom 
produktionen aldrig är så exakt som de teoretiska modellerna om de ens följer någon. 
Dessa 16 ton skulle bara stå för 0,00016 % av årskapaciteten om 100 000 ton i 
Finspång.  

  



37 

 

Skillnaden mellan den bästa och sämsta ordningsföljden av recepten skilde sig dock 
mer åt oberoende av viktningen. Det rörde sig om en skillnad på 250 ton skrot, inom 
vardera kategorin, vilket motsvaras av drygt 30 göt. Största anledning till att de är så 
lika är antagligen för att de plockar liknande skrot då spelrummet bestående av 
smältverksgränserna är tajt för båda målfunktionerna. Resultatet ska då tolkas som 
att det spelar störst roll i vilken ordning som recepten optimeras, oavsett 
målfunktion, och att det inte garanteras en bästa lösning om godtycklig ordning väljs. 

En jämförelse har gjorts med dagslägets information om dagens skrotanvändning i 
legeringarna jämförts med de teoretiska värden som framkommit i resultatet. Detta 
visar i kontrast med dagsläget hur mycket mer skrot i ton och procent som teoretiskt 
kan användas enligt gjord optimering, vilket är betydligt mer.  

I samtliga av de inblandade recept som tilldelats har smältverksgränserna uppnåtts 
vad det gäller Si i de båda olika målfunktionerna. Det är alltså en begränsande faktor 
att ha Si på nivån som den är idag i alla de recepten. Det samma gäller för Mg och Zn 
i fyra av fem recept oavsett målfunktion. Vid höjda smältverksgränser om 30 % ökade 
skrotanvändningen i olika grad utan att resultatet var konsekvent, detta gör att en 
ändring behöver kontrolleras om den är gynnsam eller inte innan höjning görs. 
Däremot kan resultatet användas till att ge en fingervisning om vilka legeringsämnen 
som är begränsande vid skrotoptimering, vilket kan användas vid skapandet av 
material. 

Ändringen av försäljningsvolymerna gav inte nödvändigtvis en större 
skrotanvändning, visar resultatet, utan beror helt av vilket skrot den genererar. Detta 
kan till stor del bero på de olika legeringskombinationernas sammansättning i 
förhållande till vilka recept som optimerats. Dock är optimeringsmodellen inte 
skapad för att optimera försäljningsvolymerna och liten tillförlitlighet läggs i detta 
resultat.  
 

6.3 Osäkerhetsfaktorer 

Det finns flera osäkerhetsfaktorer som måste beaktas vid analys av resultatet, det 
gäller både faktorer som kan vara missvisande och icke-exakta samt faktorer som inte 
går att koppla till den matematiska uppställningen problemet beskrivs med.  

Däribland är de beräkningar gjorda på mängden skrot som finns att tillgå under året 
baserat på enbart prognoser. De kan både ändras och förnyas under året beroende av 
produktionen och därmed förändras faktorer som hur mycket som faller ut och hur 
mycket som går att ta tillvara på. 
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Viktningen av legeringsmetallerna till dess pris har även en felmarginal då alla de 
olika formerna av legeringsmetallerna används i olika grad i ugnarna. Priset på 
legeringsmetallerna är då räknat och viktat mellan de olika sorter som man använder 
sig av, vilket då inte är densamma som en uteslutande variant. Det gäller bland annat 
gällande dess hårdhet, där till exempel puckarna är för hårda för att köra i 
induktionsugnen, medan splatter är mjukare och då smälter lättare. Splattret bildar 
däremot mer aska och undviks därför i gasugnen. Även klackar användas bara till 
finjusteringen och Mg 20 % tackor används bara till den mindre ugnen vid 
finjustering. Allt detta har då en inverkan på priset, och därmed resultatet, som 
används i modellen. 

Detta gäller också skrotet i sig, då allt skrot inte går att smälta i alla sorters ugnar då 
de har olika form. Modellen beaktar inte vilken ugn de olika legeringarna kommer att 
smältas i eller vilken form skrotet finns i. 

Av det som framställs blir även en procentandel aska som måste tas bort vilket gör att 
vid gjutning av ett antal ton blir göten inte i densamma storlek. Det är samma 
problematik som uppstår då vissa ugnar inte kan startas utan smälta i, vilket i båda 
faller blir spill som i olika grad kan tas tillvara på. 

När man tittar på resultatet ska man även tänka på att optimeringen endast är gjord 
på en del av de 72 recepten, detta gör att ordningsföljd och användning av 
legeringskombinationer kan ändras vid tillägg av fler recept i modellen.  
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7 Slutsats och rekommendationer 

Här presenteras projektets slutsats som baseras på diskussionen och analys av de 
utförda optimeringarna och kapitlet avslutas med framtida rekommendationer. 
Slutsatsen kopplas till projektets mål som finns att läsa i inledningen och de 
rekommendationerna som tagits fram grundar sig i de frågeställningar som 
uppkommit under arbetets gång. Rekommendationerna vänder sig till ett fortsatt 
arbete med projektet för att nå ytterligare höjd. 
 

7.1 Slutsats 

Målet uppnåddes genom de utförda optimeringarna med fem recept som 
utgångspunkt. Resultatet visade på att det gick att tillföra en större mängd skrot per 
recept än vad som görs i dagsläget, närmare det dubbla. Optimeringen på endast ett 
recept pekade även på att det är möjligt att producera gjutlegeringar bestående av 
hög andel enbart återvunnet material. En elaborerad version av modellen som 
inkluderade 17 recept lyckades dessutom visa på en användning av drygt 90 % av den 
alstrade årsvolymen skrot.  
 

7.2 Framtida rekommendationer 

Rekommendation för framtida arbete är att anpassa skrotgrupperna efter den gjorda 
optimeringen. En omfattande optimering av alla recept kan ligga till grund och bidra 
till utformningen av ett bättre anpassat innehåll och sorteringen i skrotgrupperna. 

Att se över legeringsmetallerna Si, Mg och Zn, är ett förslag då de i flera av recepten 
var de begränsande faktorerna. En höjning av gränserna visade på att det går att 
använda mer skrot i smältan varför det skulle vara intressant ur en ekonomisk aspekt 
att räkna på hur mycket som kan sparas genom en liknande förskjutning utan att för 
den delen förändra materialegenskaperna.  

Inom samma område skulle ett försök att påverka halten av de begränsande 
legeringsmetallerna i materialen kunna vara redan vid kundkontakt och försäljning. 
En mer lika nivå av legeringsmetallerna för de olika materialen hade med säkerhet 
kunnat förenkla skrotanvändningen och höja återanvändningsgraden. 

Ett fortsatt arbete att analysera och optimera försäljningsvolymerna genom att öka 
eller minska försäljningsvolymerna av mer respektive mindre lämpade material 
påverkar det utfallande skrotet och därmed även återanvändningen av det. 
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Ytterligare en rekommendation är att ta fram en målfunktion som är direkt 
kompatibel med de värden som används idag eller som önskas användas i framtiden. 
Alternativt att ta fram en målfunktion som både tar vikt och pris i hänsyn eller 
utveckla nya faktorer som kan beskriva behovet av användning. Att göra en 
jämförelse genom att vända om problemet till ett minimeringsproblem hade även 
varit intressant. Problemet hade då istället kunnat optimeras mot de lägre 
smältverksgränserna vilket möjligtvis hade varit bättre lämpat. 

Som ett extra tillägg i modellen bör det externa skrotet läggas till. Det skulle göra 
arbetet mer tillämpbart på verkligheten då man i smältan använder sig av både 
internt och externt skrot, utöver legeringsmetallerna och rent aluminium. 
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