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Abstract 
 

The process flow between Stålverket (Steelwork) and Valsverket (Rolling mill) at SSAB in 
Oxelösund has been mapped and analysed over the liability and delivery limit. A clear picture 
of the total process flow was missing at the start of the work. The purpose of the work is to 
contribute to a more efficient flow by examining the possibilities available to streamline 
production flow. The approach has been to identify the current process flow and describe 
possible alternatives for a more efficient flow, considering quality, capacity and energy 
consumption. The focus has been on describing possibilities and potential in proposed options 
without describing the technical implementation. The work process of carrying out the 
assignment has meant spending time at SSAB where round trips, meetings, interviews and 
studies have helped to create a clear picture of the current situation. Data has been analysed and 
given lessons about how reality looks and what effects proposed solutions will give. 
During the process of the study, it has been found that there is already a problem that tends to 
become increasingly serious, namely the cutting of the fracture-sensitive substances. This 
problem became the focus area in this report where proposals for possible solutions are 
presented and discussed. One conclusion that can be drawn is that a parallel flow with a 
replaced/ automated process would contribute to a more efficient flow. 
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Sammanfattning 
 

Processflödet mellan Stålverket och Valsverket på SSAB i Oxelösund har kartlagts och 
analyserats över ansvars- och leveransgränsen. En tydlig bild över det totala processflödet 
saknades vid arbetets start. Syftet med arbetet är att bidra till ett effektivare flöde genom att 
undersöka vilka möjligheter som finns för att effektivisera produktionsflödet. Angreppssättet 
har varit att identifiera dagens processflöde och beskriva möjliga alternativ som skulle innebära 
ett effektivare flöde där hänsyn tagits till kvalitet, kapacitet och energiförbrukning. Fokus har 
legat kring beskrivning av möjligheter och potential vid föreslagna alternativ utan att beskriva 
det tekniska genomförandet. Arbetsprocessen kring att utföra uppdraget har inneburit spenderad 
tid på SSAB där rundvandringar, möten, intervjuer och studier har hjälpt till att skapa en tydlig 
bild av nuläget. Data har analyserats och gett lärdom kring hur verkligheten ser ut och vilka 
effekter föreslagna lösningar kommer att ge. 
Under arbetets gång har det visat sig att det redan nu finns ett problem som tenderar att bli 
alltmer allvarligt, nämligen kapning av de sprickkänsliga ämnena. Detta problem blev 
fokusområdet i denna rapport där förslag på möjliga lösningar presenteras och diskuteras. En 
slutsats som kan dras är att ett parallellt flöde med en ersatt/automatiserad process skulle bidra 
till ett effektivare flöde.  
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Centrala begrepp 
 

  

Begrepp  Förklaring   

Internsort (I-sort) Recept och kravdefinition på ämnet 
Ämne  Ämne är ett gjutet och kapat halvfabrikat från ståltillverkningen, 

framställt som grundmaterial till valsning och med olika 
legeringsinnehåll givet önskad kvalitet på stålet.  

Moderämne Ursprungsämne kapat vid stränggjutning. 
Dotterämne  Kortare orderämne, kapat ur ett moderämne. 
Diffning En vanlig benämning för vätediffusion(processteg) på SSAB.   
Huv Isolerad container utan botten som placeras över hög med ämnen 

vid vätediffusion. 
Rensnitt Redan skuret snitt skärs om för att säkerställa godkänd kvalitet. 
Sträng Sekvens av gjutet ämne. Skärs sedan till ett antal moderämnen.  
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1 Inledning 
 

I redan befintliga produktionssystem, där produkter förädlas via olika processteg, kan det vara 
av intresse att undersöka potentialen till ett effektivare processflöde. På SSAB i Oxelösund har 
pågående förbättringsarbete identifierat ett behov av en processkartläggning då det saknas 
överblick över ett avsnitt av produktionsflödet. Effektivisering önskas och en kartläggning av 
flödet kommer sannolikt leda till identifiering av diverse förluster i form av upprepade 
behandlingar, onödiga logistiska händelser eller dylikt.  
 
En väl genomarbetad kartläggning där alla processerna är definierade antas medföra en klarare 
bild över eventuella förluster. Kartläggningen skapar även möjligheter att identifiera 
förbättringsåtgärder, samt att tydliggöra vilka följder dessa skulle ge i form av 
energiförbrukning, miljöpåverkan, kapacitetspåverkan och kostnadspåverkan. På så sätt skapas 
en tydlig bild av det befintliga produktionssystemet inom arbetets gränser, där varje processteg 
med mellanliggande lagerfunktioner beskrivs i form av ett processflödesschema.  
 
Denna kartläggning är sedan till hjälp vid identifiering av brister och problem i nuläget. 
Nulägesbeskrivningen tillsammans med framarbetade förbättringsförslag förväntas sedan vara 
till hjälp för SSAB i arbetet att nå sitt mål med ett effektiviserat processflöde mellan stål- och 
valsverk vid produktionsanläggningen i Oxelösund. 
 
1.1 Problemformulering  

 
I komplexa system är det en utmaning att få ett effektivare flöde då flera ingående delar bör 
fungera som en helhet. För detta krävs några generella förutsättningar, som en gemensam syn 
på systemet och på de processer som de olika delarna påverkar eller påverkas av. Ett bidrag till 
detta kan vara att definiera det processflöde man gemensamt vill förbättra.  

De olika delarna kan förändras först då man förstår helheten. SSAB vill se till att kunna möta 
framtidens planerade produktionsökningar och behöver därmed se över processtegen genom 
produktionsflödet. Med vetskapen och tron att det finns potential till effektiviseringar har 
uppdragsbeskrivningen för kandidatexamensarbetet skapats.  

På området över organisationsgränserna är man överens om att det finns en tydlig potential till 
förbättringar. Ett exempel på ett sådant område är flödet mellan stål- och valsverk där överblick 
saknas och effektiviseringar sker på var sida om organisationsgränsen. Uppdraget innebär en 
beskrivning av nuläget där det ingår att kartlägga och identifiera processflödet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att bidra till ett effektivare flöde genom att undersöka vilka möjligheter 
som finns för att effektivisera produktionsflöde mellan stål- och valsverk.  

Frågorna som behandlas och diskuteras i denna rapport beskrivs nedan: 
1. Hur ser nuvarande flödet ut mellan stål- och valsverk?  

a. Vilka icke-värdeskapande processer (eller materialflöden?) bidrar till den 
”oönskade ineffektiviteten”? 

b. Vilka risker, konsekvenser, störningar och förluster kan identifieras i 
nuvarande processflöde gällande nuläget samt vid framtidens ökande 
produktionsvolymer? Finns det icke-värdeskapande processer som kan 
elimineras? 

2. Vilka processflödesförslag skulle främja både framtidens och det nuvarande behovet på 
SSAB? 

3. Allmänt, vad är vägen till ett effektivare flöde?  
 

1.3 Avgränsningar 
 

Projektet är begränsat till att enbart se på processflödet genom produktionen från 
moderämneskapningen och därmed första kapsnitt vid stränggjutningen till 
dotterämneskapningen vid ämneskaparna i valsverket. Det är kärnprocesserna som då beaktas, 
planering, logistik och transport med flera undersöks inte i detalj under arbetets gång. Vid 
presentation och diskussion av de olika förslagen som arbetet resulterat i beaktas vissa 
stödprocessers påverkan. Arbetet ska begränsas till att beskriva möjligheter och potential utan 
att undersöka det tekniska genomförandet. 
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2 Teori  
 

2.1 Systemutveckling 
 

System och systemtänkande kräver förståelse för den komplexitet ett system utgör. Samspel 
och kommunikation är nyckelord när man pratar om system.  För att utveckla ett system ska 
man tänka systemteoretiskt. Det systemteoretiska perspektivet, eller som det också kallas 
systemperspektivet, syftar till att tänka ur en helhetssyn där man uppmärksammar snarare 
vikten av helheten än bara delarna var för sig. I ett systemperspektiv beaktar man även 
systemets komponenter och olika delar samt samspelet mellan dessa (Bellgran and Säfsten 
2012). För att utveckla ett produktionssystem ska man alltså ta hänsyn till komplexiteten av 
systemet och även de ingående delarna i systemet som människor, processer, maskiner, 
ekonomin etc.  Detta kräver att man har förståelse för sitt produktionssystem samt dess 
delsystem och komponenter.  

Ett produktionssystem är ett komplext system där en det sker en transformation av input till 
output. Systemet består bland annat av ett antal processer för att uppfylla systemfunktionen. 
Det kan beskrivas och illustreras sett ur tre perspektiv; funktionellt, strukturellt och hierarkiskt 
perspektiv. Det funktionella perspektivet beskriver systemets funktioner där omvandlingen från 
input till output sker. Det strukturella visar däremot systemets element och komponenter samt 
relationerna bland dessa. Systemet sett som ett större komplext system med flera ingående 
delsystem beskrivs i det hierarkiska perspektivet (Bellgran and Säfsten 2012).  
 

2.2 Definition av process 
 

Ett system och delsystem kan bestå utav flera processer. Det kan vara kärn- och/eller 
stödprocesser (Bellgran & Säfsten, 2012  s.160). En process är en sekvens av länkade och 
ömsesidiga förfaranden som i varje skede konsumerar resurser (arbetstid, energi, maskiner, 
pengar etc.) för att omvandla ingångar (data, material, delar etc.) till utgångar. Dessa utgångar 
tjänar sedan som ingångar till nästa steg tills ett känt mål eller slutresultat uppnås (Process 
2019).  
 

 
  Figur 1 Processmodellen (Jonson och Aganovic 

2006) 
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En process identifieras och initieras alltså med en starthändelse och består även av ett eller flera 
antal aktiviteter som tillsammans ger ett slutresultat som utgör ett högre värde.  
Det finns olika typer av processer som t.ex. Produktionsprocesser, verksamhetsprocess, 
leveransprocess, affärsprocess, stödprocess mm. Produktionsprocesser är processer som 
kommer i kontakt med produkten som företaget producerar till externkund (Bellgran & Säfsten, 
2012 s.159-160). Kunden för processen är mottagaren av processens resultat vilken kan vara en 
internkund inom företaget eller externt (Jonson och Aganovic 2006). En process kan i sin tur 
bestå av olika aktiviteter. Värde skapas först då processen bemannas och förses med resurser, 
själva processen i sig saknar dessförinnan innehåll (Bellgran & Säfsten, 2012 s.160).  
 
2.3 Kartläggning  

 
Processkartläggning ger en helhetssyn samt överblick över processtegen. Genom kartläggning 
underlättas processen att identifieramöjliga förbättringsområden, såsom flaskhalsar eller 
moment där dubbelarbete förekommer (Processkartläggning 2019). Det är viktigt att skilja 
mellan en process och en aktivitet. En process kan bestå av flera aktiviteter som tillhör samma 
processgrupp.  

För att ta fram en processflödeskarta ska start- och slutprocess identifieras. Syfte med 
processflödet bör även redas ut. När man väl har identifierat syftet kan kärn- och stödprocesser 
identifieras. Därefter kan de alternativa processvägarna beskrivas och förtydligas i kartan med 
alla dess ingående kopplingar (Process handbok 2019).  
     
2.4 Lean Production system 

 
Lean Production har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem för ett 
resurssnålt/resurseffektivt produktionsflöde. Lean production bygger på kundfokus. Lean kan 
betraktas som en filosofi där betoningen sker på att sträva efter eliminering av icke-
värdeadderande processer (Bellgran and Säfsten 2012). Lean bygger alltså på att sätta kunden 
i fokus. Även att identifiera de förluster och ineffektiva processer och aktiviteter som systemet 
består av för att sedan se på möjligheterna att eliminera dessa eller omarbeta dem på ett sätt 
som bidrar till ett mer effektivt system.  

Kaizen är en metod inom lean som betyder kontinuerligt förbättringsarbete på japanska där 
varje störning i produktionsflödets tillverkningsprocesser utreds för att i framtiden undvika 
upprepningar av likartade problem. Metoden säkrar rätt kvalitet då resultatet ständigt analyseras 
och brister utreds för att sedan förbättras (Aganovic och Jonsson 2006).  Med hjälp av denna 
metod kan man påbörja processen mot ett effektivare flöde.   
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3 Metod  
 

Projektet baseras till stor del på den fallstudie som utförts på SSAB i Oxelösund. De metoder 
som använts vid utförandet av arbetet samt vid insamling av information är både kvalitativa och 
kvantitativa. Den kvalitativa metoden innebar informations- och datainsamling via intervjuer 
och observationer. Kvantitativ informationsinsamling innebär att mängder numeriska data 
samlas och illustreras i diagram och tabeller (Saunders, Lewis och Thornhill 2009). Den 
kvantitativa metoden har i det här arbetet använts i form av data som har hämtats från databaser, 
där specifik information kring ämnet och hur det passerar olika processteg var given 
information. Den kvalitativa informationsinsamlingen har skett kontinuerligt under 
närvarotiden på företaget, i form av ett antal ostrukturerade intervjuer och observationer på 
företaget. 

Data kan delas in i två kategorier; primär och sekundärdata. Primärdata är den typen av data 
som man själv samlat in medans sekundärdata är den data man får av andra (Metod doktorn 
2019). Primärdata i det här arbetet är den data över materialflödet som har samlats i tabeller 
och diagram, vilka exempelvis passerar de olika processtegen. Sekundärdata är data som har 
tillhandahållits av personer som arbetar på företaget, information från internwebben och annan 
dokumenterade data från böcker och hemsidor.  
 

3.1 Närvaro på SSAB – Huvudmetod 
 

Arbetet och studierna har till stor del utförts på plats på företaget. Syftet med nära observation 
och närvaro har varit att samla in all möjlig information och fakta. Men även för att förstå och 
få inblick i det nuvarande läget och samtidigt ta del av interna erfarenheter. Att vara närvarande 
på SSAB har gett bra förutsättningar för att erbjuda relevanta och optimala förslag i slutet av 
uppdraget.  En egen helhetsbild har skapats med hjälp av relevant kunskap både nära kopplat 
till arbetet men även i kringliggande område, vilket var ett stöd för problemformuleringen. 
Vidare har andra arbetsmetoder använts under närvaron på SSAB. 
 

3.1.1 Kartläggning 
 

För att få en bättre förståelse och möjlighet att kartlägga flödet, 
har rundvandring gjorts på både vals- och stålverk. Trots att 
detta uppdrag inte tar hänsyn till placeringen och lokalmässiga 
frågor är det ändå viktigt att få inblick i hur det ser ut för att 
kunna ge mer rimliga och genomförbara förslag. Intervjuer och 
informationsmöten med diverse ansvariga och anställda har 
varit till hjälp. 

För att tydligt visualisera processerna och flödet som kartlagts 
används processmodelleringstekniker och programvaran Visio. 
Anledningen till att valet blev Visio är att det är en smidig 
programvara som används på SSAB men även på KTH för 
processmodellering.  Figur 2 Förteckningstabell; symboler 

processkartläggning. 

 

Symbol
  

Förklaring  

 Start/slut  
 

 Process 

 Data 

 Beslut 

 Lager 
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Vid kartläggning av ett processflöde används symboler för att representera de olika stegen som 
processen består av. Den vanligaste symbolen beskrivs i figuren ovan. 
 

3.1.2 Datainsamling och analys  
 

För att kunna besvara frågeställningarna och styrka möjliga förslag i uppdraget har data på 
materialflödet i form av tonnage samt antalet ämnen genom de olika processtegen undersökts 
och analyserats. Vidare har en del beräkningar utförts på relevant data för de olika alternativa 
processerna, både gällande nuläget men även för de givna förslagen. Datat och parametrarna 
som ingick i de olika beräkningsmodellerna hämtades från SSABs databas och för 
beräkningarna var Excel tillräckligt bra för genomförandet. Beräkningarna utförs för att få en 
övergripande förståelse och studeras inte på decimalnivå.  

För beräkningar har följande steg följts:  

1. Bestämning av tidsintervall  
2. Sökning i databas för relevant data  
3. Bestämning av relevant data för undersökning 
4. Analys av data  
5. Beräkningar på det data som har hittats.  
6. Sammanställning  

Vid analys och undersökning av data bestämdes tidsintervall för vilket data ska analyseras. Att 
ha ett specifikt tidsintervall försäkrar kvaliteten av beräkningarna och ger en bättre bild av läget 
då det innebär att man har ett referensintervall vid utförandet. 

När tidsintervallet har bestämts identifieras relevant data. Det är data som enklast och tydligast 
kan användas för de olika analyser och beräkningarna som ska utföras.  
 

3.2 Litteraturinsamling 
 

För faktainsamlingen till bland annat teoridelen har det framförallt använts diverse kursböcker 
om system, processer och produktion. Flera källor hittades även via trovärdiga hemsidor på 
internet. Det är viktigt att hitta rätt källor och relevant information, där stor del av arbetets 
information har källor inom företaget. Dokumentation kring arbetsprocesser och standarder för 
arbetsuppgifter saknas i stor utsträckning, därav har stor del av informationssamlingen skett 
muntligt.  
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3.3 Fler metoder 
 

Det finns övriga metoder som har använts under tiden, både till rapportskrivandet men även 
för utförandet av uppdraget. Dessa nämns nedan;  

Brainstorming och de 6 hattarna  

För att inte missa något perspektiv och även se till att ”tänka utanför ramarna” har brainstorming 
och de 6 hattarna använts som metoder. De sex hattarna är metod för att styra upp tänkandet 
och går ut på att dela upp tänket i sex olika delar (Metodbanken,2019). Syftet var då att försöka 
skaffa sig en bredd av förslag utifrån alla aspekter. Vilka sedan utvärderades var för sig med 
syfte att sedan finna de mest relevanta förslagen. Dessa metoder hjälpte till att i ett tidigt skede 
se på problemet med nya ögon och därmed inte missa någon möjlig lösning. Man ville undvika 
att påverkas allt för mycket av tankar som redan fanns inom företaget i det tidiga stadiet för att 
senare under arbetets gång istället väva in företagets erfarenheter och insikt kring vad som 
skulle kunna vara möjligt dels i närtid dels visionärt. I slutändan ska förslagen ändå vara möjliga 
att utföra och inte helt byggda på orealistiska grunder utan verklighetsförankring. 

Seminarium den 11e mars 2019 på SSAB med kunniga personer inom området sprickkänsliga 
ämnen.  

Genom detta seminarium som ägde rum på SSAB har ämnet kapning av sprickkänsliga ämnen 
diskuterats med syftet att ge alla deltagare inblick i nuläget och beskriva möjliga 
bakomliggande orsaker till sprickbildning osv. Man har även diskuterat relevanta möjligheter 
och hot i framtiden. Detta seminarium gav underlag och material för rapporten. Seminariet 
ansågs vara relevant för rapporten med anledningen att den behandlar ett ämne som denna 
rapport till stor del handlar om.  

Tabell 1 Metodmatris 
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4 SSAB 
 

4.1 Om SSAB allmänt  
 

SSAB är ett globalt stålföretag som verkar i 50 länder, de stora produktionsanläggningarna är 
lokaliserade i Finland, Sverige och USA, medans mindre produktionsanläggningar och 
servicecenter förekommer i olika delar av världen. Företaget har ca 14300 anställda, varav ca 
4800 är anställda i Sverige på anläggningarna i Borlänge, Luleå och Oxelösund. Vid 
produktionsorten Oxelösund är ca 2100 anställda (SSAB 2019). 

 
Svenskt Stål AB (SSAB) startades År 1978 och då med svenska staten som huvudägare, men 
den första ingående anläggningen har verkat sedan 1878 (SSAB 2019). 
Oxelösund som tillverkningsort ingår i koncernen SSAB Special Steels, vilka är globalt ledande 
på marknaden inom tillverkning av höghållfaststål. SSAB har inga direkta konkurrenter i 
Sverige gällande den stora industrin som sådan, men ur ett internationellt perspektiv är Special 
Steels främsta konkurrenter ståltillverkare som Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, 
ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och Nucor (SSAB 2019). 

SSAB Oxelösund är en processindustri med tillverkning av slitstål, konstruktionsstål, 
verktygsstål och skyddsplåt under varumärkena Hardox, Strenx, Toolox och Armox. Varav 
Hardox är det varumärke som är mest känt på stålmarknaden. Produktionen i Oxelösund är 
igång dygnet runt och övervakas konstant för försäkran om uppnådd kvalitet enligt kundens 
önskemål (SSAB 2016). 

SSABs affärsidé bygger på att med avancerade unika tekniker skapa ett höghållfast och 
seghärdat stål, för att bidra till ”En starkare, lättare och mer hållbar värld” vilket är SSABs 
vision (SSAB 2019). 

SSAB skapar värde i processen att framställa sitt avancerade höghållfasta och seghärdade stål, 
vilket bidrar till att kunderna kan producera lättare och starkare produkter. Det ger miljömässiga 
fördelar såsom minskad miljöpåverkan vid användarfasen. Värdeerbjudandet ligger i att 
produkterna som kunderna sedan producerar håller längre samt att CO2-utsläppen under 
produktens användningsfas minskar avsevärt. Genom sitt unika sätt att leverera dessa 
kvalitativa produkter tar företaget in värde i form av mängden sålda ton stål (SSAB 2019). 
  

4.2 Produktionsorten Oxelösund 
 

Produktionen på anläggningen i Oxelösund består organisatoriskt sett av två större delar, 
Metallurgi och Plåt. Uppdraget berör processer från stålverket under metallurgin till Valsverket 
under plåt, stål- och valsverk har varsin avdelning för processutveckling. Stålverket ansvarar 
och äger sina processer fram till överlämningen vid lagret där valsverket har sin början och 
därmed tar över process och produktionsansvar. Utifrån samtal och möten med handledare och 
andra medarbetare har det blivit tydligt att det organisatoriska upplägget har skapat en osynlig 
mur mellan organisationerna Metallurgi och plåt. Den osynliga muren skapar en dålig 
helhetsbild samt svårigheter att optimera flödet i stort, detta då effektiviseringar idag i stort sker 
på var sida om den osynliga muren. Vid överlämning av ansvar finns det även ägandeskap av 
processer som sköts av personal från den andra sidan av organisationen, här kan det uppstå 
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problem kring hur processen och arbetet prioriteras. Istället för att se till hur organisationen i 
stort blir som mest effektiv och lönsam finns det risk att effektiviseringsfocus ligger i det 
avgränsade område man befinner sig. Det här upplägget skapar svårigheter för företaget att 
skapa ett optimalt flöde genom hela produktionen med högsta möjliga kapacitet. Inom företaget 
är man väl medveten kring att en tydlig överblick saknas, diskussioner kring att skapa en bättre 
kommunikation har redan tagit vid.  
 
Energiåtgången i produktionen har inte varit något bekymmer då koksugnsgas till stor del 
används som energiförsörjning och det har historiskt sett inte varit någon bristvara. Men det är 
något man vet kommer förändras i framtiden, då framtida tekniker kommer ersätta processen i 
koksverket. Vilket då kommer leda till att energi måste skaffas på annat sätt och det kan bli 
betydligt mer kostsamt i jämförelse med dagsläget.  
SSAB Oxelösund är en gammal industri som vuxit fram med tiden. Processerna är stora och 
mäktiga med bland annat maskiner och ugnar som man inte kan flytta på speciellt lätt. Det är 
orsaken till att flödet av nya stålsorter skapas utifrån vart plats finns och med anpassning efter 
de redan befintliga processerna. Skulle en ny fabrik ha byggts idag skulle den med säkerhet se 
väldigt annorlunda ut. 
 
Produktionen i Oxelösund sett som ett system, illustreras i figur 3, ur ett Hierarkiskt perspektiv. 
Systemet har tre delsystem som i första hand berör det här arbetet, Metallurgi, Plåt och Logistik. 
Övriga delsystem under Produktion är Underhåll, Anläggningsutveckling och 
Verksamhetsutveckling. Inom varje delsystem finns sedan underliggande nivåer av system som 
inte beskrivs här.  
 

 
Figur 3 Hierarkisk beskrivning över organisationen. 

 
 
4.3 Ståltillverkningen på SSAB Oxelösund 

 
Plåttillverkningen i Oxelösund består av en produktionskedja där specifika processer skapar 
höghållfasta stål, från kol till extern leverans mot kund. Produktionen är malmbaserad i 
dagsläget. Kol omvandlas i koksverkets ugnar till koks som i masugnarna blandas med 
järnmalm och tillsatsämnen, koksen nyttjas som bränsle och reduktionsmedel i masugnarna. I 
masugnarna bildas råjärn som tappas vid ca 1500 ℃ för att sedan levereras till stålverket. I 
stålverket renas råjärnet från svavel och omvandlas där till stål då kolhalten i råjärnet är mindre 
än 1 procent. Gas från koksugnar och masugnar används bland annat för uppvärmning av övriga 
ugnar i produktionskedjan vilket minskar produktionens beroende av olja. 
Vid flertalet tillfällen under produktionskedjan skiljer sig processerna för att uppnå önskad 
kvalitet som anpassning till slutprodukt. Det första steget där anpassning sker är innan 
stränggjutningen där olika legeringsämnen tillsätts i råstålet. Ämnena som gjuts är maximalt av 
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längden 11 meter och vikten 30 ton. Efter stränggjutningen genomgår ämnena en 
diffusionsprocess där anpassning sker beroende på önskvärda egenskaper hos slutprodukten.  
Vid behov slipas ämnena innan de anländer till valsverket för nästa processteg. Ämnena kapas 
till kortare orderämnen för att sedan värmas i ämnesugnar till en temperatur på ca 1200 ℃. 
Kvartovalsverket som består av fyra valsar staplade på varandra valsar sedan ut ämnet till råplåt. 
Det är temperaturen i ugnen och valskraften som skapar plåtens egenskaper. Kvartovalsverket 
kan valsa ämnen med tjockleken 160 mm ner till 4mm tunn råplåt. För att sedan skapa starkare 
och segare plåt genomförs värmebehandlingsprocesser i form av härdning och anlöpning. Det 
som sker först är härdning där plåten värms till ca 900 grader varpå stora mängder vatten sedan 
kyler ner plåten till rumstemperatur. Plåtens får då egenskaper som extra stark och hård. 
Anlöpning är den process som ser till att plåten får en hög hållfastighet och seghet, det sker 
med ytterligare en uppvärmning som anpassas efter plåtsort och tjocklek för att nå det önskade 
kvalitetsmässiga resultatet. Sista anpassningen som sker är formatering och målning, där plåten 
får rätt storlek anpassad efter kundens behov. Formatering sker med hjälp av skärning i form 
av gas eller plasma, alternativt med stora saxar. Sedan blästras och målas plåten för att skyddas 
mot rost och efter märkning är plåten färdig och redo för leverans till kund. (SSAB 2016) 
 
4.3.1 Stränggjutning 

 
Gjutning är en tillverkningsmetod vars grundprincip går 
ut på att en metallsmälta hälls i någon typ av hålrum eller 
modell, av den form man vill framställa, för att sedan 
stelna och övergå till fastform. Gjutning kan indelas i två 
olika typer, bulktillverkning och komponenttillverkning. 
Stränggjutning är en typ av bulktillverkning som innebär 
tillverkning av en större mängd ämnen, exempelvis stål 
för att vidarebearbeta stålet till plåt.  
 
Stränggjutning är en kontinuerlig process där smälta från 
en skänk rinner ner i en gjutlåda och därefter vidare till 
en kokill som är bottenlös och vattenkyld. Samtidigt dras 
det stelnade bottenskalet ut och vattensprutas direkt för 
att kyla ner ämnet och se till att stelnandet påskyndas. I början av strängen bildas ett skal, som 
ett rör, med smälta i för att sedan stelna helt. Då smältan stelnat kapas ämnen i lämplig längd. 
Det finns tre olika typer av ämnen som tillverkas via stränggjutning, Slabs, Blooms och Billets 
(Keife, o.a. 2010).  
 
SSAB Oxelösund tillverkar Slabs och Blooms, varav Slabs är den ämnestyp som levereras till 
valsverket och därmed den typ av ämne som detta arbete berör (SSAB 2016). 
  
 
4.3.2 Diffusion 

 
Vid tillverkning av stål ingår olika typer av värmebehandlingar. Orsaken till det kan vara 
behovet av att ta bort inre spänningar, som tidigare behandlingar orsakat, förbättra de 
mekaniska egenskaperna som exempelvis seghet, hårdhet eller slitstyrka i stålet, skapa önskad 
mikrostruktur, förbättra kornstruktur och storlek eller underlätta senare bearbetningssteg som 
exempelvis valsning. Diffusionsprocesser är exempel på sådana värmebehandlingar där man 
vill minska höga vätehalter i ämnet, även kallat väteglödgning (Värmebehandling 2019).  

Figur 4. Stränggjutnings process   
(Jernkontoret 2019) 
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Diffusionsprocessen på SSAB 

 
På SSAB har man en stor andel ämnen som behöver genomgå en diffusionsprocess för att få 
rätt egenskaper för vidare behandlingssteg. Diffusionsprocessen på SSAB är indelat i tre olika 
typer, normaldiffning, svaldiffning och diffning i huv där syftet med processen är att sänka 
vätehalten i ämnet. Normaldiffning är den vanligaste metoden vilken innebär att ämnet läggs 
in i ugn varpå diffusion sker vid en temperatur kring ca 600 ℃ under en längre tid. Svaldiffning 
skiljer sig lite från normaldiffning på så sätt att ämne först svalnar till ca 400 ℃ för att sedan 
värmas till ca 600 ℃ igen. Denna behandling krävs för de höglegerade produkterna med 
speciella egenskaper. Då diffning sker i huv placeras ämnena under en isolerad huv där ämnets 
värme utnyttjas för det vätediffusionsarbete som behöver utföras. Huvdiffning utförs då det är 
tillåtet för I-sorten samt då behovet av sänkt vätehalt är tillräckligt litet för att utföras på 
befintlig värme. Vätehalten kan mätas i gjutlådan för smältan, dessa värden används sedan för 
beräkning av vätehalten i fast fas.       

 

4.3.3 Skärningsprocesser 
 

Inom arbetets avgränsning sker kapning vid två processteg. Först vid stränggjutningen på 
Stålverket där moderämne skapas och sedan på Valsverket där dotterämnen skapas ur 
moderämnena. Metoden för kapningen vid stränggjutningen sker på samma vis för alla ämnen 
medans dotterämneskapningen kan ske med hjälp av tre olika metoder, Sågning, 
Långsamskärning och Normalskärning.  

Skärsnittet vid Stålverket sker i strängen då ämnet efter gjutning har stelnat, det sker med hjälp 
av två gasbrännare som startar från varsitt håll, för att sedan mötas i mitten och avsluta snittet.  
Denna process sker då ämnet är i rörelse vilket är orsaken till att två brännare används då 
skärsnittet behöver utföras under en begränsad tid.  

Skärsnitten som utförs vid ämneskaparna på Valsverket sker med anpassning efter kundorder 
och skapar dotterämnen ur moderämnet. Antalet dotterämnen som skapas ur varje moderämne 
beror på storleken av de dotterämnen som planeras i respektive moder. Den vanligaste metoden 
för skärning här är gasskärning vilken kan utföras med normal hastighet, då kallad 
normalskärning, eller med reducerad hastighet för sprickkänsliga ämnen, då kallad 
långsamskärning. De sprickkänsliga ämnena kan även sågas, vilket är än säkrare metod 
kvalitetsmässigt jämfört med långsamskärning. Däremot tar det väsentligt mycket längre tid att 
såga jämfört med att gasskära. 

 
4.3.4 Rensnitt  

 
Varje moderämne har i topp och rot en skäryta från stränggjutningen i stålverket, vilka i dessa 
fall skärs om i ämneskaparna vid valsverket då korta dotterämnen skapas. Det är den processen 
som kallas rensnitt.  

Om skärsnitten inte är helt raka finns risken att raden av ämnen i ämnesugnarna blir sned, då 
man hela tiden skjuter fram ämnena genom att trycka på det senaste inlagda ämnet. Om raden 
skulle bli sned kan ämnena trilla av skenorna som de glider på och därmed orsaka stora haverier.  
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Anledningen till att rensnitt utförs beror på att man inte kan lita på skärsnittets kvalitet från 
strängen, samt osäkerheten kring om snittet som skapar dotterämnet kommer vara i rät vinkel 
till det första snittet. Dessa rensnitt sker på korta ämnen då de behöver placeras 90° vridna, med 
skärytan mot varandra, i ämnesugnarna i jämförelse med de långa ämnena som i ugnen ligger 
med gjutsidorna motvarandra. Gjutsidorna är normal raka vilket innebär att de långa ämnena 
därmed inte utgör några risker.  

Det här är en upprepning av tidigare processteg som innebär både tid- och materialförluster. 
Sågarna är en trång resurs kapacitetsmässigt och varje vecka ägnas 10-12 timmar åt rensnitt vid 
varje såg. Det motsvarar ungefär 13 % av sågarnas kapacitet. Ämneskaparna ägnar ca 10 timmar 
per vecka och skärportal åt rensnitt, vilket motsvarar ca 9 % av dess kapacitet.  
 

4.4 Sprickkänsligt material 
 

Med sprickkänsligt material eller närmre beskrivet sprickkänsliga ämnen menar man de ämnen 
som kräver en speciell metod vid kapning, det för att undvika risken för sprickbildning vid 
skärsnittet antingen vid skärtillfället eller under senare processteg.   

Som det redan nämnt i metod delen har ett arbete kring kapning av sprickkänsliga ämnen 
startats med ett seminarium tillsammans kunniga personer inom området. Under detta 
seminarium har tre möjliga alternativ fastställts. 

a. Fortsätta såga och därmed investera i fler sågar. 
b. Post heating, en process där man skär ämnet kallt och därefter värmer snittet 

för att undvika sprickbildning. 
c. Skära ämnet vid en temperatur runt 300- 400 ℃, då finns det inga risker för 

sprickor då ämnet sedan svalnar. 
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5 Resultat  
 

Kartläggning av varje processteg i produktionsflödet har skapat en tydlig bild över nuläget och 
en närmre inblick i de olika processtegen. Kartläggningen har även gett kunskap kring vilka 
processteg som är möjliga att förändra och inte. Alla definierade processteg är av 
värdeskapande karaktär antingen direkt eller indirekt. Däremot skulle metoden att utföra 
processen kunna ske på ett annorlunda sätt eller vid en annan temperatur, för att främja ett 
effektivare flöde i helhet.  

Den första definierade processen är det första skärsnittet vid stränggjutningen där moderämnen 
skapas. Diffusionsprocessen, som är nästa steg, utförs enligt tre olika varianter. Man kan ”diffa” 
ämnena genom så kallad svaldiffning, huvdiffning och normaldiffning. Dessa processer är 
bland annat avgörande för värdeskapandet av den framtida plåten och är därmed ingen process 
som kan uteslutas. I vissa fall diffas moderämnet enbart för att senare kunna kapas till 
dotterämne utan risk för sprickbildning.   

Nästkommande processteg är syning där ämnena måste ligga i varmlager för att svalna innan 
syning kan ske. Utifrån syning och regelverk beslutas om det finns slipbehov eller ej. Slipning 
styrs till ca 73 % utifrån regelverk gällande I-sort eller utifrån resultatet vid stränggjutningen 
där man följer vissa parametrar för att avgöra om slipning behövs eller inte. Resterande slipade 
ämnen är ett resultat utifrån syningsprocessen där bristande kvalitet har upptäckts. 

Syning är en process som skulle kunna ske automatiskt och det är något som är under utredning 
på företaget idag. Det har visat sig att en större del av produktionsvolymen inte slipas, ca 78 %, 
det är något man i många fall vet om utifrån regelverk och parametrar vid stränggjutningen. En 
stor del av de ämnen som kommer till valsverkets lager produktionsstarts även inom en 
tvåveckorsperiod, ca 71 %, vilket indikerar att vetskap kring hur moderämnet ska kaps till 
dotterämnen bör finnas även en tid innan det. Syning och slipning är processer som skulle kunna 
ske på annat sätt och i en annan ordning rent flödesmässigt sett till arbetets avgränsningar.  Här 
lämnar ämnet stålverket och anländer moderämneslagret som tillhör valsverket.  

I valsverket kapas moderämnet till dotterämnen, vilket är processen där arbetet har sin 
avgränsning.  Dotterämneskapning kan ske enligt tre olika metoder. Sågning och 
långsamskärning är metoder som används för sprickkänsliga ämnen och normalskärning är den 
tredje metoden som används för större delen av produktionsflödet.  

Arbetet har smalnat av och tenderat att fokusera på det sprickkänsliga materialet, dels då det är 
ett område som idag är högprioriterat på SSAB men även då de sprickkänsliga ämnena behöver 
hanteras annorlunda i produktionsprocesserna. Idag långsamskärs eller sågas dessa ämnen 
varav sågningen tar avsevärt mycket längre tid i jämförelse med långsam- och normalskärning. 
Sågarna är pålitliga på så vis att snittet blir av hög kvalitet men även då det är en säker process 
med avseende på sprickbildning. Det som idag är ett bekymmer med sågarna är att de är 
tidskrävande, dessutom sker det relativt ofta bandbrott under sågprocessen vilket innebär att två 
nya snitt behöver göras utöver det första misslyckade för snitt inuti modern. Då bandbrott sker 
i moderämnets topp eller rot sker ett snitt utöver det första misslyckade. Då processen från 
början är tidskrävande blir dessa händelser väldigt tidskrävande och kostsamma. Sågportalerna 
är idag en trång sektor som är nära att nå sitt tak kapacitetsmässigt. Långsamskärning är något 
som idag inte är fullt säkert och fungerande med avseende på sprickbildning. Företaget såg 
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därmed ingen anledning till att undersöka den metoden vidare och därför har fördjupning kring 
den metoden inte skett.   

Visionen om framtiden innebär en ökad produktionsvolym, där det sprickkänsliga materialet 
förväntas stå för en större del av produktionsvolymen i förhållande till andelen sprickkänsligt 
material idag. Det är därmed viktigt att ta ställning kring är hur de sprickkänsliga ämnena ska 
kapas för att klara den framtida produktionsökningen. Företaget är medvetna om problemet och 
under arbetsgång har intresse kring området blivit högaktuellt.  

Den säkraste metoden för kapning av sprickkänsliga material har visat sig vara varmskärning 
vid tillräckligt hög temperatur, vilket har varit en utgångspunkt i arbetet mot ett effektivare 
processflöde. Därmed har möjligheterna för varmskärning utretts och med den utgångspunkten 
har tänkbara flödesförslag studerats.  

 

5.1 Flödesschema  
 

Det nuvarande flöde består av följande kärnprocesser: 

1. Skärning av första snitt vid stränggjutningen 
2. Diffusionsprocesser 
3. Syning  
4. Slipning  
5. Dotterämneskapning  

Lagerpunkter mellan processerna är definierade i processkartan nedan där även fördelningen i 
procent för totala produktionsvolymen under givna perioden visas. 

 

Figur 5 Processkartläggning 
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5.2 Tabeller över produktionsdata 
 

Det första steget för datainsamling var att bestämma den tidsperioden inom vilken data ska 
undersökas. Tidsramen som gav ett rättvist resultat över både stål- och valsverket var januari 
2018 till januari 2019. Detta med hänsyn taget till haverier, produktionsstopp och dylikt. 

Grunddatatabeller från databas på företaget har då sammanställts över tidsperioden för det totala 
antalet I-sorter, med relevant information gällande ämnet och dess behandlingssteg. Vidare har 
analyser och sammanställningar utförts, för att sedan med diverse bilder och tabeller visualisera 
arbetets resultat. Nedan följer de resultat från de samanställningar och analyser som utförts. 

1. Andel sprickkänsliga ämnen av totala produktionsvolym 

 
 

2. Fördelning av ämnen vid diffusionsprocesserna 

 
 

3. Fördelning slipade respektive ej slipade ämnen 

 
 

4. Fördelning av ämnen till olika kapningsmetoder 

 
 

5. Nulägesbeskrivning gällande fördelning och temperatur 

 

6. Fördelning av ämnen från diffusionsprocess till kapningstyp ( se Bilaga 10.1) 
 

7. Fördelning av ämnen från diffusionstyp till slip alt ej slip (se Bilaga 10.1) 
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8. Antal veckor från leverans av ämne till valsverket tills ämnet kapas vid ämneskaparna. 

 
 

9. Andel ämnen planerade slip av totala antalet slipade ämnen 

  
 

Energiberäkningar som utförts är följande 

1. Uppvärmning av sprickkänsliga ämnen i eldriven ugn 
Beräkningarna syftar inte till att beskriva kostnaderna på decimalnivå utan snarare i 
grova drag. Energipriset som används är en tumregel för vad energi kostar idag, vilket 
förväntas öka i framtiden. Nedan tabell beskriver de löpande energikostnader som skulle 
tillkomma vid uppvärmning av de sprickkänsliga ämnena innan ämneskapning istället 
för att utnyttja den redan befintliga värmen. Det är den undersökta produktionsvolymen 
sprickkänsligt som beskrivs och kostnaderna skulle därmed öka vid framtida 
produktionsökning.  

 
Energiåtgång/ton = ∆𝑇 ∙ 	𝑐,̅	 ∙ 1000 ∙ 	𝜂	 0

1
2345	

𝜂 = 0,8 (verkningsgrad) 
𝑐,̅	= Stålets specifika värme som funktion av temperatur, enligt diagram (se bilagor) 0 61

67∙85 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 = 40 0 öAB6CD5 
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2. Kostnad för uppvärmning av ämnen i en modern konventionell ämnesugn eldad med 
naturgas (Tekniker saknas idag för att bygga en helt eldriven ämnesugn) 
Innan valsning värms dotterämnen i ämnesugnar (processtegen efter ämneskapning) till 
en temperatur kring ca 1200 ℃ och nedan resultat beskriver de kostnader och 𝐶𝑂G 
utsläpp som skulle undvikas då befintlig värme utnyttjas ända fram till ämnesugnarna 
med en ämnestemperatur kring ca 600 ℃. Beräkningarna beskriver en 
produktionsvolym på 1 Miljon ton ämnen producerade under ett år, vilket är den 
produktionsvolym företaget siktar mot att producera i en framtid. 
 

 
Energiåtgång/ton = ∆𝑇 ∙ 	𝑐,̅	 ∙ 1000 ∙ 	𝜂	 0

1
2345	

𝜂 = 0,6 
𝑐,̅	= Stålets specifika värme som funktion av temperatur, enligt diagram (se bilagor) 0 61

67∙85	

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 = 40 0 öAB6CD5 
 

 

Analys av produktionsdata skapar vetskap kring vart i processflödet uppenbara möjligheter 
finns. I nästa kapitel diskuteras och analyseras möjligheterna som arbetet har resulterat i.  
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6 Diskussion och Analys  
 

Att göra stora investeringar utan att se på hur ett framtida produktionsflöde kommer att bete sig 
kan innebära rena förluster. Att enbart se till en liten del av produktionen och rädda situationen 
i nuläget kan även innebära att man till slut hamnar i en återvändsgränd, där man inte klarar att 
hantera kommande kvantiteter. Därmed bygger vi vårt förslag på en fungerande framtid där 
nuvarande problem kan lösas stegvis. 

Man vill effektivisera produktionsflödet och  eliminera icke värdeskapande processer samt 
förkorta tiden i dessa. Det processteg som tar längst tid är diffusionsprocessen men det är inget 
som går att undvika för tillfället då det är värdeskapande och nödigt för kvaliteten på 
slutprodukten. Det gäller åtminstone på processnivå, det går kanske att minska tiden genom 
bättre planering, mindre väntetider på transport samt tid i lager, men det är inget som denna 
rapport berör i detalj.  

De sprickkänsliga ämnen har blivit utgångspunkten i arbetet på grund av att det är ett 
fokusområde på företaget när det gäller förbättringsområden. Dels för att de sprickkänsliga 
ämnena skapar bekymmer i vissa processteg, men även då de har ett stort värde i 
produktsortimentet. Tidigt under arbetets gång har det framkommit  att varmskärning borde 
vara den bästa lösningen, vilket även stärktes under seminariet där varmskärning stod för ett av 
alternativen. Alternativen för kapning av sprickkänsligt material definierades som 
varmskärning, Post heating och sågning. Med tanke på att de sprickkänsliga ämnena blev ett 
fokusområde, kommer diskussionen och analysen i fortsättningen avse möjligheterna som 
identifierats för de sprickkänsligt materialet om inte annat anges.  

Post heating vara ett möjligt alternativ men den tekniken behöver testas i större omfattning för 
att säkra att det är ett fungerande processalternativ. Dels ligger det utanför arbetets 
avgränsningar men det talar även emot då det innebär en ny typ av process tillförs i det redan 
befintliga flödet. Däremot skulle kunna vara en alternativ lösning till delar av flödet som måste 
svalna mellan diffusionsprocessen och dotterämneskapning, samt för returer eller vid haverier 
som gör att ämnen blir liggandes och därmed svalnar. I dessa fall skulle metoden kunna vara 
intressant såvida tekniken är utredd och tillräckligt testad för att klara av förväntningarna. Post 
heating skulle då eventuellt kunna införas istället för investering i fler sågar.  

Sågning är en säker process men sågarna börjar nå sitt kapacitetstak och med vetskapen av det 
samt insikten att ämneskaparna inte kommer kunna hantera framtidens produktionsvolymer på 
egen hand är det tydligt att någon form av investering kommer att behöva göras. Att investera 
i fler sågar och därmed hantera de sprickkänsliga ämnena på samma vis som de till största delen 
hanteras idag ses inte som någon fördelaktig lösning, med tanke på att det är en tidskrävande 
process.  

Varmskärning är det förslag som detta arbete utgår ifrån och alternativen till det är att antingen 
utnyttja redan befintlig värme eller att investera i ugn för uppvärmning innan 
dotterämneskapning. Vid undersökning av nuläget gällande temperaturer och fördelning i varje 
processteg beskrivs följande nuläge för de sprickkänsliga ämnena, temperaturerna gäller för 
alla ämnen som passerar processteget. 
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Figur 6 Förenklad processkartläggning med temperaturer och fördelning 

Ämnet erhåller en temperatur runt 800 ℃ då det kommer från stränggjutningen och det första 
skärsnittet. Sedan fördelas produktionsvolymen i förhållandet 80/20 där 80 % kommer 
genomgå någon form av diffningsprocess där temperaturen ligger runt 600 ℃ vid avslutad 
behandling.  

Syning är en process som hindrar det varma flödet då ämnet behöver svalna, processen kan 
utföras vid en maxtemperatur kring 200 ℃. Men företaget utreder tekniker för att kunna syna 
med hjälp av automatisk sprickdetektor i strängen, vilket bidragit till att förslagen kan beskrivas 
med utgång från att automatisk sprickdetektor används. Syning skulle annars vara ett hinder för 
varmskärning på redan befintlig värme då alla ämnen måste genomgå det processteget.  

Slipning är nästa processteg där produktionsvolymen fördelas i förhållandet 64/36 där 64 % av 
de sprickkänsliga ämnena inte är i behov av slipning och kan därmed passera processteget med 
tidigare erhållen temperatur. Slipning sker vid rumstemperatur. Det är idag en utmaning att 
lyckas slipa ämnen varmt och företaget ser inte på dagens tekniker som ett alternativ. Om 
framtiden kan erbjuda pålitliga och fungerande tekniker för varmslipning skulle det här 
processteget inte vara ett hinder för varmskärning av alla ämnen. Viktigt att känna till här är att 
78 % av den totala produktionsvolymen inte är i behov av slipning, dessutom sker slipning till 
73 % utifrån regelverk.  

När ämnet sedan lämnar stålverket och anländer till lagret vid valsverket kan man se att 71 % 
av moderämnena sedan produktionsstartas inom 2 veckor, detta genom att jämföra ankomsttid 
till lagret med den tid då kapning sker.  

Utifrån analysen ovan har parallella flöden blivit en uppenbar möjlighet för företaget i syfte att 
effektivisera. Det med dagens läge gällande fördelning av produktionssortiment, 
processtekniker och behov. Allmänt så landar våra förslag kring att utnyttja redan befintlig 
värme och skapa ett parallellt flöde för de ämnen där möjlighet finns, där vi tar hänsyn till olika 
parametrar och resultat från kartläggningen.  Det kan då skapa en kortad genomloppstid och 
minska energiförbrukningen då man istället kan utnyttja redan befintlig värme och undviker 
onödig tid i lager. Tanken är då att den befintliga värmen från antingen diffusionsprocesserna 
eller stränggjutningen utnyttjas och bevaras ända fram till dotterämneskapningen, där man vill 
kapa vid minst 300°𝐶 för att vara säker på att inte skapa sprickor. Det parallella flöde skulle 
innefatta de ämnen som inte genomgår slipning förutsatt att syning kan ske automatiskt, 
exempelvis via sprickdetektor vid stränggjutningen. Slipa varma ämnen är idag en komplicerad 
och osäker process men kan möjligen bli aktuell i en framtid där säkra tekniker finns.  
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Planering, logistik och transport är områden som vårt arbete är avgränsat från. Men det är ändå 
viktigt att förstå att förändringar kommer kunna leda till problem i dessa områden. Idag kopplas 
moderämnena mot kundorder först vid tidpunkten då de anländer lagret utanför ämneskaparna 
vid valsverket. I och med det kommer ställning behöva tas kring en ny kundorderpunkt för det 
parallella flödet och utredningar kommer behöva göras för att lösa planeringsmässiga 
förändringar. Hantering av utbyte i moderämnen samt hur planeringspåverkan senare i 
processflödet, är annat som behöver utredas. 

Att transportera varma ämnen är ett område som behöver utredas för att transporterna ska kunna 
ske säker både för människa och maskin. 

Om inte värmen från tidigare processer utnyttjas kommer företaget behöva investera i 
uppvärmningsugnar innan ämneskaparna. Det skulle innebära stora investeringskostnader men 
även löpande energikostnader. Det kan även bli en miljöfråga då det kommer innebära att ett 
ökat behov av el om vi förutsätter att uppvärmning då sker via en elugn eller exempelvis 
induktion. Det blir inte en direkt miljöpåverkan men framställningen av de stora mängder el 
som företaget kommer ha behov av totalt sett i framtiden, kan vara svårt tillgodoses med 
miljövänliga metoder som exempelvis solenergi. Därav bör man tänka till då förändringar och 
nyinvestering utförs så belastningen inte ökar gällande elbehov och kostnader. Att tillföra flera 
processteg som inte tillför produkten värde, eller som kan utföras på andra sätt, ses som slöseri 
enligt leanfilosofin och bör därmed elimineras (Lean production eliminerar det onödiga 2019).  

 

Figur 7 Förenklad processkartläggning inkl. nytt processteg 
 

Vi ser fyra möjligheter till effektivisering av processflödet mellan stål- och valsverk.  

1. Möjlighet i det närmre perspektivet 
2. Visionär möjlighet 
3. Utopisk möjlighet 
4. Kända förluster 

 

Möjlighet i det närmre perspektivet 

Ett parallellt flöde skulle kunna införas stegvis där man börjar med de ämnen som är 
sprickkänsliga och som inte slipas, vilket är ca 64 % av det totala sprickkänsliga flödet idag. 
Sedan på sikt skulle alla ämnens om inte slipas, vilket är ca 78 % av totala produktionsvolymen 
idag, kunna följa det parallella flödet och nå ämneskaparna vid en tillräckligt varm temperatur 
för att kapas varmt och riskfritt. Det skapar fördelar som energibesparing och kortad 
genomloppstid.  

Att fortsätta såga eller framöver inför Post heating kan då fungera som alternativ till det varma 
parallella flödet och därmed ta hand om de ämnen som slipas, returer eller exempelvis vid 
haverier då ämnen oplanerat har svalnat.  
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Figur 8 Förenklad processkartläggning för det parallella flödet 
 

Visionär möjlighet 

Den visionära möjligheten utgörs av en förlängning av möjligheten i det närmre perspektivet 
där tanken är att bevara värmen från diffusionsprocesser alternativt stränggjutning ända in i 
ämnesugnarna. Då varma ämnen läggs in i ämnesugnarna, innan kvartovalsverket, kommer 
energibesparing att ske men även kostnadsbesparingar. Om vi tänker oss att vi kan bevara 
temperaturen och möjliggöra att de når ämnesugnarna vid en temperatur kring 600 ℃, då skulle 
energiförbrukningen minska med ca 159 GWh/ år i en framtid då produktionsvolymen ligger 
på 1 miljon ton. Det innebär en kostnadsbesparing på ca 64 Mkr per år med det energipris vi 
har idag, ca 40 öre/kWh. Då ämnesugnarna idag drivs till stor del av gas från övrig produktion 
kommer vi även kunna se ett minskat utsläpp av 𝐶𝑂G	på ca 35 000 ton/år. Dessa siffror gällande 
koldioxidutsläpp från en ny ugn är givna av Ugnsleverantörerna BUMA och SMS.  

 

Figur 9 Förenklad processkartläggning med utökning. 
 

Utopisk möjlighet 

Detta förslag går ut på att alla snitt skärs vid stränggjutningen och skapar därmed dotterämnen 
direkt på stålverket, varpå de ämnen med diffbehov diffas. Syning sker automatiskt och de 
ämnen med slipbehov varmslipas, för att sedan skickas varma från stålverket direkt till 
ämnesugnarna på valsverket. Det skulle innebära ett varmt linjebaserat flöde. Det är ett förslag 
som är nära förknippat med en omöjlighet. Ett linjebaserat flöde är mest lämplig då man har ett 
standardiserat produktflöde med möjlighet till massproduktion (Bellgran & Säfsten, 2012 s. 
291). Produktsortimentet på SSAB skulle då behöva standardiseras vilket inte går i linje med 
den bredd av unika produkter som företaget idag tillverkar. Det skulle även kräva ändringar 
gällande planering, layout och maskinplacering etc. som är svårt att implementera och en riktig 
utmaning men som skulle främja leanfilosofin (se 2.4 Lean Production system). 
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Figur10 Förenklad processkartläggning över utopisk möjlighet. 
 

Kända förluster 

Det finns några kända förluster som är värda att nämna även om det inte är en upptäckt genom 
det här arbetet. Nämligen rensnitt vid kapning av kortare dotterämnen (se avsnitt 4.3.4 om 
Rensnitt). Att se över snittet vid stränggjutningen och därmed undvika rensnitt i valsverket är 
något som skulle innebära besparingar i form av både tid och kapacitet.  

Ett tätare samarbete över organisationsgränserna är en nödvändighet. Enligt vår uppfattning är 
orsaken till problemet med ett ineffektivt flöde att stål- och valsverk verkar som två skilda 
organisationer, som är   delsystem i det stora tillverkningssystemet. Det blev uppenbart då man 
samlades från olika delar på företaget för seminariet om sprickkänsliga ämnen att man inte kan 
ta ett beslut på processutvecklingen valsverk eller stålverk bara. Det är ett beslut som ska tas på 
det stora systemets nivå. Företaget, mer specifikt produktionsplatsen Oxelösund, är det stora 
systemet där både valsverket och stålverket ses som ingående delsystem. Kommunikationen 
mellan dessa delsystem är något bristfällig och därmed skapas förluster, eftersom utveckling av 
flödet till stor del sker på inom de olika delsystemen och inte övergripande. För att ett system 
ska fungera bra bör all dess ingående komponenter och delar synkroniseras och koordineras på 
det sättet som främjar systemet i helheten och inte bara varje delsystem för sig. Att skapa ett 
tätare samarbete över organisationsgränserna kan ske med hjälp av tvärfunktionella grupper, 
med syfte att effektivisera på en mer övergripande nivå. Det skapar ständiga förbättringar vilket 
leanfilosofin stödjer i arbetet mot ett effektivare flöde. Ett tätare samarbete över 
organisationsgränserna är en nödvändighet både för ett effektivare flöde men även för företagets 
hållbarhet i längden.  
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7 Slutsats  
 

Dagens problem tenderar att handla mest om de sprickkänsliga ämnena och hanterandet av 
dessa. Varmskärning är den absolut mest fördelaktiga processtypen för kapning av 
sprickkänsliga ämnen och med det anser vi att värmen från de redan befintliga processerna bör 
utnyttjas. Att utnyttja den redan befintliga värmen stärks ur ett hållbarsperspektiv, med 
avseende både på miljö och ekonomi. Att tillföra en ny process där ämnen värms för att sedan 
kunna skäras vid säker temperatur skulle innebära att direkt gå emot ett hållbart 
förbättringsarbete. Det blir både tids- och energikrävande. Därmed bygger vårt förslag på ett 
utnyttjande av värmen från stålverket vid kapning. Det här kräver dock att företaget utreder de 
tekniska möjligheterna till genomförandet samt hur det skulle påverka alla ingående faktorer, 
som planering, lokalisering, logistik etc. 

Vetskapen kring att ca 78 % av den totala produktionsvolymen och ca 64 % av de sprickkänsliga 
ämnena, som studerats under det här arbetet, inte slipas ser vi som goda möjligheter till att 
införa varmskärning. Implementeringen skulle kunna ske stegvis med de sprickkänsliga 
ämnena som inte slipas till en början, för att sedan på sikt varmskära alla ämnen som inte 
behöver slipas. Det innebär att företaget behöver införa ett parallellt flöde och därmed hantera 
olika ämnesgrupper på olika sätt. 

Arbetets syfte var att bland annat undersöka vägen till effektivare flöde. Utifrån resultat från 
fallstudien på SSAB kan man dra några slutsatser som man senare bör undersöka vidare. Det 
man framförallt kan säga är att det skulle innebära stora förändringar som kräver att man jobbar 
över de organisatoriska gränserna och ser över alla delar som det stora systemet produktionen 
i Oxelösund består av. Det är även av stor betydelse att ha en god överblick och att förstå de 
olika processerna. Kartläggningen av nuläget kommer underlätta arbetet mot ett effektivare 
processflöde. När man väl förstår vilka processer som sker och även anledningen till att dessa 
finns, kan man senare identifiera huruvida om något av dessa är icke-värdeskapande eller om 
det finns någon annan process som kan bytas ut med en effektivare sådan. När 
förändringsarbetet utförs är det av värde att utgå från leanfilosofin och därmed se till vad som 
verkligen är av värde för kunden och på så vis eliminera icke-värdeskapande händelser genom 
produktionsflödet. 

Det kan ibland vara ett hinder att man tänker på en lösning som ska omfatta hela flödet, speciellt 
om det är ett flöde med ett brett sortiment vilket leder till slutsatsen att ett parallellt flöde skulle 
vara fördelaktigt. Det parallella flödet skapar då möjligheter till ökad produktiviteten då det kan 
bidra till kortare genomloppstid och/eller ett effektivare och mer resurssnålt flöde. Generellt 
sett skulle liknande resonemang möjligen kunna appliceras på resterande flöde genom 
produktionen, eller på någon helt annan typ av produktion.  
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8 Reflektioner kring arbetet 
 

Likt andra arbeten har detta arbete också haft utmaningar. De utmaningar som det här arbetet 
bestod av var de olika avgränsningsområdena. Att bara undersöka möjligheter utan att ta hänsyn 
till några nackdelar och problem är svårt, speciellt då man pratar med personer som jobbar på 
företaget. Det är lättare att bli färgad med det information och tankar som man på företaget har 
angående de olika processerna och de problem som finns, vilket gör att man hela tiden behöver 
vara uppmärksam på att inte ”ta in för mycket” av det man hör. Detta då man helst vill se på 
läget ifrån nya ögon där man sannolikt kan se fler möjligheter med tanke på att man inte känner 
till begränsningar och andra problem. Det var speciellt svårt att inte tänka allt för mycket på 
planeringsfrågor då dessa gjorde sig ständigt påminda vid tankar och diskussioner kring 
förändringar. Förslagen bygger på parallella flöden som bland annat innebär påverka på dagens 
kundorderpunkt.  

Att det var svårt att hålla avgränsningarna borta är kanske inte så konstigt då dessa kommer 
vara viktiga att undersöka vidare kring om resultatet från arbetet skulle implementeras.  

I början av uppdraget trodde vi att mycket skulle handla om att omplacera processer och försöka 
få ner genomloppstiden. Vi trodde även att vår uppgift skulle resultera i olika förslag som man 
kan välja emellan och som handlar om hela flödet i översikt. Vi insåg dock snabbt att det inte 
är möjligt, utan vi började omedvetet fokusera alltmer på ett specifikt problem/brist i flödet 
nämligen de sprickkänsliga ämnena.  

Något vi kunde ha fördjupat oss i om tid hade funnits skulle kunna handla om arbetets 
avgränsar; logistik, planering, lokalisering etc. eller att fortsätta kartläggningen vidare genom 
resterande processer fram till färdig produkt. 

Tankar om lokaliseringen (även om det ej ingår i rapportens avgränsningar) 
Planering för en skärportal som kan ta framtidens produktionsvolymer av varmt flöde i 
stålverket, men som vid uppstart enbart tar de sprickkänsliga ämnena. Det möjliggör för en 
stegvis förändring där dagens kapacitet på ämneskaparna i valsverket räcker till. Valsverkets 
ämneskapar skulle då på sikt kunna ta hand om det kalla flödet, vilket innebära de ämnen som 
behöver slipas, de ämnen som inte kan order kopplas i tillräckligt god tid, återkommande 
dotterämnena som inte orderkopplades i samtid med resten av döttrarna från samma 
moderämne eller vid haverier och planerade stopp då man inte lyckas hålla det varma flödet 
flytande. Att placera varmskärningsportalerna vid stålverket skulle underlätta då längre 
transport av varma ämnen skulle  undvikas. Olika ämnestyper med tillhörande processkrav kan 
hanteras parallellt, redan befintlig skäranläggning behöver enbart viss renovering och ny 
investering sker i stålverket i form av skärstation för varmskärning. Men givetvis skulle all 
ämnesskärning även kunna placeras på valsverket. I båda fallen medför det troligtvis behov av 
utbyggnad och omstrukturering. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Visio 
 

Fördelning diffusionstyp till kapningstyp 
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Fördelning från diffusionstyp till slip alt. Ej slip 

 

9.2 	Beräkning 𝑐,̅	 
	

Beräkningsmodell har använts där kurvanpassning gjorts utifrån nedan två kurvor, ena från 
Mefos (Del i metallforskningsinstitutet SWERIM) och den andra från SSABs 
valsningsmodell. 
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