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Abstrakt 

 

Detta projekt hade som syfte att kartlägga de olika processerna vid ståltillverkning från gjutning 

till varmvalsning. Målet var att med hjälp av all samlad information bygga en 

simuleringsmodell i programvaran ExtendSim som kan vara till hjälp vid planeringen för att 

lägga upp den mest effektiva körplanen.  

 

Intervjuer genomfördes med anställda på företaget i olika avdelningar för att kartlägga 

processflödet och specificering över vad som avgör hur processvägen ser ut för en specifik 

produkt. Resultatet visade att processvägen till stor del beror på kundbeställningen och 

slutsatser kunde ej dras baserat på en viss stålsort eller dimension. Identiteter innehållande 

information för planerad väg genom verket behöver då finnas med i körplanen som ska testas. 

Stor vikt lades vid att få en inblick i hur de olika produktionsavdelningar planerar körning och 

vilka begränsningar som finns. Denna information kan i framtiden användas av företaget för 

ytterligare arbete med modellen eller för att identifiera processer som behöver effektiviseras. 

 

En del processer är invecklade med många del-processer i sig och behöver simplifieras för att 

hålla komplexiteten över projektet nere och för att hinna inom den satta tidsplanen. De främsta 

exemplen inom detta är kallslipningen och ugnen innan varmvalsning. 

 

Historik över vad stålverket hade tillverkat under 2018 och del av 2019 togs fram för att gå 

igenom och analysera mönster och mängd för olika typer av produkter. Utifrån denna data 

kunde genomsnittstider tas fram för olika processer. Denna data användes i ett första steg och 

behöver uppdateras och bli mer noggrann vid vidare användning och utveckling av modellen 

då denna data ej var helt tillförlitlig. 

 

Ett av de större problemen som skapar osäkerhet i modellen är det material som oplanerat 

behöver gå en annan väg igenom flödet på grund av processer som presterar under planerad 

nivå (stor felmarginal). Detta baserades på statistik och innebär en osäkerhet i tillförlitligheten. 

Data framtagen specifikt med detta syfte borde ersätta den befintliga vid framtida uppgradering 

av modellen.  

 

En modell konstruerades enligt kriterierna och applicerades på fyra olika körplaner uppbyggda 

på olika sätt. Då de simplifierade processerna och eventuellt felaktiga ledtidsdata var konstanta 

kunde resultatet från olika körplaner ändå jämföras med varandra för en första uppskattning av 

effektiviteten. Resultat presenteras i form av grafer och en guide över användning av modellen 

konstruerades för användning av de anställda på Outokumpu utan kunskap inom ExtendSim.  
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Abstract 

 

This project had the purpose of mapping the different processes in steel manufacturing from 

casting to hot roll milling. The goal was to build a simulation model in the software ExtendSim 

using the information gathered to help production planning in presenting the most efficient 

casting plans.  

 

Interviews were conducted with the employees at the company in different departments to map 

the process flow and specifying what determines the path for a specific product. The result was 

that the process path mainly depends on the customer order and no conclusions could be made 

based on a certain steel-mix or dimension. Identities for the planned path through the plant 

needs to be presented in the casting plan to be tested. A lot of effort went into understanding 

how the different processes plan their run-time and the limitations. This information may be of 

value to the company in the future for further work on the model or to identify processes that 

are in need of work to be more efficient.  

 

Some processes are complex with many sub-processes and needed to be simplified in order to 

keep the overall complexity down and to fit the assigned project time, the most influential 

examples here are cold grinding and the oven before hot roll milling.  

 

History over what the plant had produced in 2018 and start of 2019 was used to analyze patterns 

and volume for different kind of products. Using this data lead times could be calculated for 

the different processes. This data was used in a first step and needs to be updated and more 

accurate in further developments of the model since the data wasn’t fully reliable.  

 

One of the larger problems that creates insecurity in the model is the material that is assigned 

a new route through the plant as the cause of poorly executed processes. This was based on 

statistics and contributes to insecurity in the reliability. Data gathered with the specific purpose 

of being used in the model should replace this data in future upgrades of the model. 

 

A model was constructed according to the criteria and applied on four different production 

plans constructed in different ways. Since the author consistently used the simplified processes 

as well as the less accurate lead-times throughout the multiple test iterations all results are 

equally true or false. In comparison to each other the conclusions on relative effectiveness can 

still be derived from the model. The results in the form of lead-times are presented in graphs 

as well as a guide for usage of the model was made for employees of Outokumpu without 

knowledge in ExtendSim.  
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Ordlista 
Analysfel Då prover tagits som inte når upp till krav, kan resultera i skrot 

Band  Stål som valsats ut till några mm tjock och rullats upp på en rulle 

Charge  Ett kärl med stål som smälts och går vidare i processen, kan liknas med “batch” 

(dvs själva stålet) 

Förpar  Valsarna i varmband som valsar första steget  

SCM  Supply Chain Management, avdelningen 

Stålverk En gruppering av processer i produktionen 

KBR  “Kallt, Brett, Rostfritt”, en gruppering av processer i produktionen 

PKA  Stålsort, ett internt nummer med en bestämd blandning av metaller 

PKAdim Kombination av PKA med den gjutna dimensionen (tjocklek och bredd) 

Rework De slabs som inte uppnår kvalitetskrav och får ny väg, oftast till kallslipning 

efter varmslipning 

RU80  Beteckning för slabslagret 

Sekvens Vid gjutning i strängen kan flera charger fortsätta direkt efter så att de sitter 

ihop, det kallas sekvensgjutning 

SHRP  “Steckel Hot Rolled Plate”, produkt från varmband 

Slab  Strängen klipps upp till slabs, oftast mellan 5 och 11 m långa 

Steckel  Valsarna i varmband som valsar andra steget mellan 2 rullar 

Sträng  Det stålet gjuts till, hela chargen gjuts i en dimension tills kärl tomt 

Svarta band Band efter varmvalsning, dvs output från varmband  

Syning  Den manuella visuella inspektion som sker vid flertalet tillfällen i produktionen 

Varmband En gruppering av processer i produktionen 

VB  Förkortning som kommer användas för Varmband 

Vita band Svarta band som behandlats till vita band, output från KBR 
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1. Introduktion 

Detta arbete motsvarar 20 veckors heltidsarbete och görs inom Supply Chain Management hos 

Outokumpu i Avesta för att ge ett verktyg för bättre planering vid ståltillverkning. Arbetet är 

en avslutande del i författarens utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan inom Production 

Engineering and Management med valt fokus mot produktionsplanering och SCM.  

Verket i Avesta tillverkar en del specialprodukter (Outokumpu, 2019) och samarbetar med 

bland annat verken i Degerfors, Eskilstuna, Tornio i Finland, New Castle i England och ett 

flertal platser i Tyskland. I Avesta kan bredare gjutning ske än i de andra verken så 

beställningar inkommer från dem för att de sedan ska slutbearbeta själva och tillgodose sina 

kunder. Det som tillverkas är de halvfärdiga produkterna ”slabs”, ”steckel hot rolled plate” och 

”svarta band” (se Figur 1) som främst säljs till andra verk för ytterligare bearbetning, och 

färdiga produkter såsom ”vita band” och ”plåt” (se Figur 1).  

 
Figur 1: Tillverkade produkter Avesta (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

I dagsläget planeras en stor del av produktionen manuellt på flera ställen i flödet. Denna 

planering baseras på information och regler som eventuellt är förlegade och bör revideras för 

relevans. Frågeställningar som bör undersökas är huruvida det går att automatisera hela eller 

delar av processplaneringen samt på vilka sätt man kan tänka nytt angående planeringen. 

1.1 Bakgrund 

Ståltillverkning kan ses som komplext i många olika aspekter. En viss kemiskt sammansättning 

av stål kan ha olika vägar genom processerna beroende på slutprodukt och materialkrav som 

specificeras i kundens beställning. Alla produkter Outokumpu erbjuder har en unik stålkod som 

förtecknas som PKA i interna dokument. Då flödet lätt blir komplicerat är produktionen 

uppdelad i olika delar som sköter planering var för sig. Med ett verktyg anpassat till denna 

komplexitet kan det bli möjligt att planera produktionen längre fram och uppskatta vilka 

metoder som ger bäst resultat. 

 

Som en del i företagets vision och mål för 2019 (Outokumpu, 2019) finns det krav på att sänka 

mängden material i lager (genom hela koncernen) samt öka leveranssäkerheten vilket en väl 

utarbetad simuleringsmodell kan bidra med. Detta genom att skapa ett bättre samarbete mellan 

de olika avdelningarna och underlätta planeringen och kommunikationen för att se på 

produktionen som ett flöde med gemensamma mål.  

I dagsläget tas kundbeställningar emot flera gånger i veckan och produktionen planeras 

endast ett par dagar framåt. Om flödet kan simuleras på ett verklighetstroget sätt kan olika 

planer jämföras med varandra. Detta i kombination med pågående förbättringsarbeten inom 

ordermottagning och framförhållning kan resultera i bland annat kortare ledtider och möjligtvis 

fullfölja målet om högre leveranssäkerhet på en längre planeringshorisont. 
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1.2 Problembeskrivning 

Produktionsplaneringen hos Outokumpu i Avesta önskar bättre möjligheter för planering över 

en längre tidsperiod för att uppnå de mål som presenterades ovan. För att genomföra detta finns 

det behov av ett verktyg för att analysera flödet baserat på olika körplaner och 

planeringsprinciper. Detta verktyg kan sedan appliceras för att ta beslut om körscheman.  

I framtiden är målet att kunna ha en mer prognosbaserad produktion i syftet att planera 

produktionen längre framåt och optimera körplanen. I dagsläget är det svårt att identifiera 

trender i beställningar, främst på grund av det stora utbudet och många variationer av flödet för 

en viss stålsammansättning. För att nå målet pågår även undersökningar om möjligheterna att 

ta in beställningar mer sällan för att ha en större mängd planerad körning att jobba med. Fokus 

för detta arbete är processen att bygga en simuleringsmodell som tar med så många aspekter 

inom produktionen som möjligt som sedan kommer kunna användas för planering och tester 

av framtida prognosmodeller. Ledtider kommer att tas fram utifrån principer och statistik från 

historik, dessa kan komma att revideras i framtiden för högre precision vid behov.  

Då författaren redan har en del kunskap inom programmet ExtendSim från utbildningen 

samt tillgång till programmet kommer det i första hand användas. Utvärdering kommer ske 

angående om det finns andra mer lämpade program eller om ExtendSim och dess funktioner 

täcker alla krav.  

1.3 Målsättning 

Mål med projektet: 

• Samla information om processerna som genomförs och vilka regler som påverkar 

flödet 

• Konstruera en simuleringsmodell som med adekvat realism representerar 

materialflödet från stålverket till varmvalsning för att kunna testa olika typer av 

planeringsmetoder till gjutning samt prioriteringsprinciper för varmband 

• Modellen ska därefter användas i framtida produktionsplanering i syfte att identifiera 

systemets flaskhalsar, prognosera beställningar och öka förståelse av 

produktionslogistik utifrån ett holistiskt förhållningsätt 

• Kunna prioritera varmt flöde från stålverket till varmband för att minska tiden i ugnen 

(eller gasolförbrukningen) 

• Ge svar på följande frågeställningar: 

- Går det att automatisera hela eller delar av processen?  

- Finns det regler och riktlinjer som kan undgås vid speciella situationer?  

- Hur kan man tänka nytt angående planeringen? 

- Kan programmet ExtendSim leverera enligt målen? 

1.4 Avgränsningar 

Stålproduktion består av ett mycket stort spann av aktiviteter och processer. För att hålla 

tidsramen för projektarbetet har ett flertal avgränsningar gjorts. Processerna som projektet 

studerar/analyserar begränsas till att endast omfatta stålverket (här inkluderas slipning) och 

varmband. Detta innebär att ingen hänsyn tas till andra processer längre ned i 

produktionskedjan så som glödgning, betning, kallvalsning och färdigställning utan analysen 

har svarta band som slutprodukt, se Figur 2.   

Vidare konstateras att modellen som konstrueras endast kommer behandla den egna 

produktionen i Avesta. I verkligheten assisterar Avesta vissa andra verk med processer efter 

gjutning, dvs slabs levereras till Avesta för vidare bearbetning. Dessa inkommande slabs 
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kommer ej inkluderas då det finns svårigheter i hur specifikationerna bör se ut och dess 

tidsintervall.  

 

Till en början uppskattades de flesta processer till att vara så förenklade som möjligt samt att 

följa de regler och riktlinjer som redan finns vid planering. Här inkluderas de regler som är 

skapade på grund av vissa materiella krav, inte de regler som är satta baserat på förmodligen 

mest effektivt då tanken är att man ska kunna identifiera nya tillvägagångssätt och “tänka 

utanför ramarna”. De olika antagandena som gjorts för att hålla modellen simpel presenteras i 

senare kapitel med för och nackdelar, då dessa identifierades under projektets gång. 

Avgränsningar inom processer var därmed svåra att identifiera vid start utan fick tas fram 

parallellt med att ny information presenterades. 

1.5 Metod 

För att möjliggöra ett vetenskapligt genomtänkt arbete planerades en tydlig metodik att följa. 

De processteg som använts är följande: 

 

• Kartlägga processerna och flödet genom verket 

- Vilka olika processer finns? 

- Vad bestämmer vilket flöde en produkt kommer ha? 

- Vilka principer används vid produktionsplanering? Vad baseras det på? 

- När i flödes krävs manuell planering eller manuella beslut? 

• Litteraturundersökning på produktionsplanering och simuleringsmodeller 

- Finns det etablerade principer för logistik och planering inom produktioner? 

- Finns det typiska problem och sätt att attackera dem? 

- Vad behövs för en simulering? Vilken information? 

- Vilka simuleringsmetoder finns? 

• Samla data för modell 

- Bearbeta den data som finns så den kan användas 

- Bestämma vilka antaganden som ska tas 

- Bestämma vilka delar i flödet som kan simplifieras och vilka som behöver vara 

komplexa 

• Konstruktion av modell 

- Inklusive återkoppling och uppdatering i flera iterativa processer 

- Gör mer komplex vid behov för realistisk modell av den verkliga produktionen 

- Anpassa modellen för användare, simplifiera möjlighet att testa olika scenarion 

- Guide för användare 

• Test av olika scenarion och slutsatser 

- Vilka syften kan modellen användas för? 

- Framtida aspekter? Förbättringsområden? 

- Slutsatser i direkt applicering av planerare, bör modellen användas regelbundet 

för jämförelse mellan olika körplaner? 
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2. Nuvarande processbeskrivning 

I nuläget kan produktionen delas upp i 3 olika avdelningar, se Figur 2 . Fokus ligger på 

stålverket och varmband för arbetet, därav kommer KBR inte få en djupgående förklaring. 

Nedan följer beskrivning över de olika processerna. 

 
Figur 2: Gruppering av tillverkningsprocesserna med in- och utgående material 

2.1 Stålverket 

Produktionen startar i stålverket där råvara smälts och blandas till rätt stålsort i 3 olika steg; 

EAF (Electric Arc Furnace), AOD (Argon Oxygen Decarburization) samt LF (Ladle Furnace). 

Processen EAF smälter skrot en charge i taget, slutprodukt är ett kärl med 75-88ton stål i 

flytande form och processen tar ungefär 60 min (beroende på PKA). Se Figur 3 för illustration 

över processen. 

 
Figur 3: Illustration av EAF (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Processen AOD ( Figur 4) genomför raffinering av stål där kol drivs ut och tillsättning av 

specifika metaller sker för att uppnå rätt blandning. Denna process tar ungefär 40-60 minuter. 
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Figur 4: Illustration av AOD (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Processen LF ( Figur 5) tillsätter eventuellt mer metaller för att ge rätt stålsammansättning samt 

utför slutbehandlingen av stålet. Detta är skänkugnen och processtiden är relativt kort (20-30 

minuter) men charger står kvar här under uppvärmning innan transport till gjutning.  

 
Figur 5: Illustration av LF (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Under tiden dessa processer pågår skickas analysprover till labbet för att tidigt identifiera 

kvalitetsavvikelser och kunna rätta till det direkt, oftast genom att tillsätta mer av vissa metaller.  

Då chargen är klar i LF processen ska den transporteras till gjutningen. Den förväntade tiden 

för ankomst till gjutningen bestämmer när chargen bör påbörjas i EAF (första processen), 

beroende på singelgjutning eller sekvensgjutning som förklaras mer utförligt senare. 

 

Gjutning sker genom att det flytande stålet tappas ned i en öppning med angiven dimension för 

den aktuella chargen (tjocklek och bredd), se Figur 6 för illustration. Stålet tappas från kärlet 

markerat med nummer 1 i figuren ned i gjutlådan som är markerad med nummer 2. Nummer 3 

är start av gjutning genom angiven dimension. Stålet dras sedan ner genom en rullbana 

(nummer 4) med kylning där stålet stelnar och chargen blir nu till en sträng. Gjutning sker med 

en konstant hastighet och ska ej stannas. Strängen är det långa gjutna stålet som blir från en 

charge. Längre ned klipps strängen av till slabs. 
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Figur 6: Illustration över gjutning och strängen 

 

Exempel: En charge med dimension 200*1600 (tjocklek multiplicerat med bredd i mm) ger en 

sträng med längden 68 m. Själva strängprocessen är ca 18 m lång (nummer 4 i Figur 6) och 

efter detta kommer strängen börja klippas upp i slabs. De första 450 mm klipps bort och skrotas 

då det är sämre kvalité precis i start av strängen, samma sak i slutet men där bara 350 mm som 

kan variera vid speciella stålsammansättningar. Kvar är då 60 m av sträng som ska användas 

och denna ska klippas upp i ungefär lika långa slabs, i detta fall då 5 st slabs på 12 meter var. 

Längden på slabs kan bero på kundorder och processvägar senare. Vissa processer har 

begränsningar i hur långa slabs kan vara, tex ugnen i varmband. 
 

Gjutning kan antingen gjutas i singlar eller i sekvenser.  

Då singlar gjuts betyder det att strängen har matat ut den tidigare chargen och ej innehåller 

något gjutet material från föregående charge. Ett startblock skickas upp från botten som nästa 

charge gjuts mot. Utan något att gjutas mot hinner stålet ej stelna och dras ned i rätt dimension 

utan rinner okontrollerat. Om det är flera singlar som gjuts i rad görs detta mellan varje charge. 

Då gjutning sker i sekvens kan fortsättning ske direkt på den föregående chargen. Här är 

kravet att dimensionen för de två chargerna är densamma. Det är tidseffektivt då gjutning 

fortsätter direkt genom att byta ut kärlet med nästa charge och fortsätter tappning. Nackdelen 

är att det måste vara samma dimensioner samt att det bör vara samma stålsort för att undvika 

stålsmitta (när olika gjutna sammansättningar kan påverka varandra och då ej får ha kontakt). 

I vissa fall fungerar stålsorter ihop och man kan fortsätta en sekvens med en annan PKA, 

detta kallas länkgjutning. En länk läggs emellan chargerna för att separera men sedan fortsätter 

gjutningen som i en vanlig sekvensgjutning.  

 

Vid sekvensgjutning är målet att nästa charge från LF anländer till gjutningen precis då 

föregående charge är klar. Om nästa charge är sen måste strängen stannas och sekvensgjutning 

eventuellt avbrytas. Om nästa charge är tidig kan temperaturen falla för mycket och måste 

istället vänta i den föregående processen (LF) och skapa en blockering i flödet där innan den 

kan fortsätta.  
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Vid singelgjutning ska nästa charge anlända så att ställtiden i strängen precis passerat och 

den är redo att påbörjas.  

Kapaciteten i strängen bestämmer när och hur ofta nya charger kan påbörjas. Vid 

sekvensgjutning är ställtiden vid byte av charge för gjutning minimum så sekvenser är att 

föredra för kortare ledtider från stålverket. Detta då ställtiden blir noll då gjutning aldrig stannar 

eftersom kärlet byts mot nästa på tur som fortsätter tappning till gjutlådan innan den hunnit 

tömmas. Sekvenser kan gjutas upp till åtta i längd, sedan behöver gjutlådan bytas men 

sekvensen kan fortsättas genom en länk. Gjutlådan kan bytas två gånger, dvs en total 

sekvensgjutning på 24 charger.  

 

Figur 7 visar hur tidsplaneringen är uppbyggd för stålverket. Den byggs på från uppifrån och 

ned och de ljusa rutorna representerar händelser som har påbörjats medan de mörkare 

representerar planerade/ej påbörjade. Vissa av de ljusa rutorna är i en mörkare nyans, detta 

betyder att händelsen inträffade senare än planerat, det vill säga att den blev försenad. 

Tidsstämplarna demonstrerar principen med hur chargerna ska ankomma till gjutningen 

beroende på hur sekvenserna ser ut. Nedan följer en kort sammanfattning över kolumnerna och 

informationen som listas. 

 

• CHARGE NR - Interna identifieringsnummer, unikt för varje charge 

• STÅLKOD – Stålsammansättningen, benämns även PKA, som ett recept för en viss 

mix 

• DIMENS. – Tvärsnittsdimensionen chargen ska gjutas i, tjocklek*bredd i mm 

• PL – Den planerade ordning i sekvens för den aktuella chargen, är kolumnen tom 

betyder det att det är singelgjutning, dvs ingen sekvens 

• S – Sekvensen det blev i praktiken, är oftast samma som PL, dvs den planerade men 

det kan bli annorlunda i verkligheten, tex om det blivit oplanerade stopp och en sekvens 

fick avbrytas 

• KRG – Vilket nummer på korg som ska användas, irrelevant i detta arbete 

• LB – start och tapp-tid för första processen EAF 

• AOD – start och tapp-tid för andra processen AOD 

• SKÄNKUGN – start och tapp-tid för tredje processen LF 

• STRÄNG – start och klar-tid för gjutningen samt väntetid innan processen efter LF 
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Figur 7: Tidsplaneringen över stålverket exempel (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Denna körplan för stålverket planeras endast ett par dagar framåt beroende på beställningar så 

sekvenserna blir inte långa jämfört med teoretiskt möjligt, om det fanns fler beställningar att 

planera in. Det är denna körplan arbetet grundar sig på och målet att kunna planera längre fram. 

 

Då slabs har skurits av efter gjutningen sker manuell syning av operatörer för att bedöma om 

kvalitén är såpass avvikande från specifikation för att beordra skrotning av hela slabset. Här är 

första tillfället då slabs kan försvinna ur flödet som skrot. 

 

Beroende på kundbeställning och aktuell stålsort kan slabsen bli föremål för varmslipning som 

sker direkt efter gjutning. De flesta stålsorter genomgår denna process men det finns undantag 

då varmslipning inte ingår som en av de planerade processerna och alternativet är ingen 

slipning alls eller kallslipning. Då varmslipning sker vid höga temperaturer och med en maskin 

som i dagsläget inte presterar enligt förväntningar kan dessa behöva kallslipning då ytkraven 

ej uppnåts. Efter varmslipning sker den andra syningen av slabs och kan även vid detta tillfälle 

bli skrot. Alternativt kan slabs bli skickade till kallslipning för att rätta till de ytkrav 

varmslipningen inte klarade upprätthålla. På grund av varmslipens prestation i dagsläget 

skickas en stor mängd slabs till kallslipning utöver varmslipning.  

Varmslipning fortsätter i samma takt som strängen efter gjutning och innebär därmed ingen 

risk för flaskhals eller stopp, då vissa slabs ej fortsätter till denna process, förutsatt körning 

utan oplanerade stopp eller haveri. 

 

Slabs kräver avsvalning för att fortsätta till kallslipning då temperaturkravet där är 70 grader 

celsius. Här finns det första lagret, ”slabslagret” (betäckning RU80), där slabs svalnar och 

sedan inväntar nästa operation. Svalning tar ungefär 1,5 till 2 dygn beroende på årstid. Detta 

lager kan även innehålla oallokerat material. Detta är material som inte är matchade till någon 

order då RU80 är en av stålverkets kunder i systemen. Detta innebär att lagret beställt 
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tillverkning från stålverket utifrån givna lagernivåer för att kunna få kortare ledtider på ordrar 

som kan läggas på materialet tillgängligt i slabslagret. Kallslipen är den stora flaskhalsen i 

dagsläget på grund av den dåliga prestationen i varmslipen vilket resulterar i överbelastning i 

kallslipen.  

 

Kallslipning sker i tre maskiner, se Figur 8, där ett slab placeras i maskinen med hjälp av en 

travers. Slipning utförs på ena sidan. Om slipning krävs på båda sidor lyfts slabset av med hjälp 

av travers, placeras i syningsmaskinen för att vändas, lyfts tillbaka via travers och kan sedan 

slipas på motsatta sidan.  

Tiden för slipning beror på typ av ytfel och mängd. I de fall då kallslipning är planerat utan 

tidigare varmslipning tar slipningen längre tid då det är mer material och hela ytor som är i 

behov av slipning. I de fall då varmslipning redan utförts blir slipningsprocessen som krävs 

mindre och eventuellt bara ena sidan och/eller inte hela sidor.  

 

 
Figur 8: Kallslipning (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Här tar processerna som ingår i termen stålverket slut, trots att kallslipen är placerad i huset till 

varmband och då den processen ligger efter slabslagret i flödet så tillhör även kallslipen 

stålverkets processer. 

2.2 Varmband 

Nästa steg i produktionen är varmband, en sammanfattning av processer som tar gjutna slabs 

och bearbetar dem varmt. Den första processen är uppvärmning i ugn, därefter varmvalsas 

stålämnet via upprepade tjockleksreduktioner i förparvalsning och steckelvalsning, se Figur 9. 

Beroende på önskad slutprodukt kan vägen genom varmband se olika ut då det kan vara unika 

beställningar. De två slutprodukterna ur varmband är svarta band som genomgått alla processer 

eller ”SHRP” där slabs har tagits ut ur flödet efter förparsvalsning. Utöver processerna i det 

direkta flödet, illustrerat i Figur 9, ingår även kylbädd och syningsstation av det material som 

behöver gå mer än ett varv igenom varmband. 

I vissa fall behöver en slab passera varmband mer än en gång. Ett exempel är de fall där 

stålsorten är för hård för att valsas till band första varvet så de valsas ut lite och plockas av och 

svalnar på kylbädd. Sedan synas slabsen och kallslipas om de inte uppnår ytkrav, placeras i kö 

till varmband där de varma planerarna kan lägga in dem i körplanen igen för att genomgå 

färdigvalsning. Ett annat exempel är då slabs kräver homogenisering, då materialet genomgår 

en längre tid i ugnen för att åstadkomma vissa materiella egenskaper.  
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Figur 9: Processer vid varmvalsning (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

2.3 KBR 

Efter varmband kommer processkategorin KBR (Kallt, Brett, Rostfritt) där de svarta banden 

glödgas och betas efter produktkrav. Figur 10 illustrerar hur de olika processerna kan följas av 

varandra beroende på kundorder och krav på slutprodukt. 

 
Figur 10: Olika processvägar inom KBR (från Outokumpu, interna dokument, 2019) 

Från KBR är slutprodukten vita band. Sist i flödet finns färdigställningen där banden genomgår 

den sista bearbetningen innan leverans, till exempel kantskärning, klippning till plåt, 

packeterring och förberedelser för transportering.  

KBR och färdigställning tas ej med i modellen då de har egna planering- och ordersystem 

och räknas som en kund till stålverket. För att underlätta detta arbete utifrån hur de olika 

avdelningarna arbetar tas därmed beslutet att avsluta flödet innan KBR. 

2.4 Orderhantering och allokering 

Orderhanteringen är svår att överblicka då olika avdelningar hanterar en order olika. 

Säljavdelningen säljer till kunder. Orderhanteringen hos till exempel KBR går igenom aktuella 

ordrar och antingen direkt allokerar de på svarta band eller vita band som de har i lager, eller 

lägger beställning hos stålverket så att ordern planeras för gjutning. De kan även lägga 

beställning hos stålverket som ska till slabslagret (oallokerat) för att sedan kunna allokeras till 

en order. På samma sätt kommer ordrarna in från resterande “kunder” till stålverket, som oftast 

är andra verk som beställer tillverkning från Avesta. Detta då verket i Avesta är det enda som 

har kapacitet att gjuta fullbredda slabs (2050 mm). Nedan i Tabell 1 syns en sammanfattning 

över vilka kunder stålverket har i systemet och vad de beställer samt respektive mängd från 
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föregående år. Med denna data kan slutsatser dras angående hur mycket material som lämnar 

flödet för leverans till kund innan bearbetning i varmband, d.v.s. den mängd som lämnar som 

slabs. Enligt denna data är det tydligt att störst del av det som produceras blir svarta band, 

främst producering mot fortsatt bearbetning i avdelningen KBR. 

 
Tabell 1: Kunder hos Stålverket 

Kunder hos Stålverket Mängd år 

2018 (ton) 

Produkttyp 

Avesta Press Plate 1959 Svarta band + slabs 

Coil Rolled KBR 246609 Svarta band 

Coil Rolled Nyby 64529 Svarta band 

Hot Rolled Plate Degerfors 75429 Slabs från stålverk + SHRP 

New Castle Stainless Plate 1097 Slipade slabs 

Outokumpu Nirosta 59850 Svarta band 

Primary Products Steckel 1183 Slabslager 

Tornio 735 Slipade slabs + svarta band 
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3. Litteraturstudie 

En kort litteraturstudie genomfördes för att se vilka vanliga problem som finns inom planering 

av produktioner, vilka områden som ligger i framkant inom industrin samt för att 

säkerhetsställa ett vetenskapligt förankrat projekt med en stabil teoretisk bakgrund. Simulering 

och modellering av industriella processer, inte minst materiellt flöde, är numera ett etablerat 

verktyg för att analysera och kontrollera en industriell produktion. Vid all planering, främst 

produktion i detta fall, krävs kunskap om de processer som ska genomföras samt uppfattning 

om vad som gör en plan bättre än en annan. Ofta används så kallade KPI (Key Performance 

Indicator) för att förbättra, kontrollera och rapportera resultat (Wiktorsson, Andersson & 

Turunen, 2018). Dessa baseras ofta eller kan beräknas på data som tas från olika steg i flödet, 

så som tid för tillverkning, mängd tillverkat, andel som inte uppnår kvalitetskrav och andel 

sena leveranser till kund. För att samla denna data kan en simuleringsmodell vara av stor nytta 

för att jämföra olika scenarion och direkt kunna utvärdera resultaten utifrån specifika mål 

(individuellt satta vid olika appliceringar, till exempel mål att korta ledtider i detta fall) 

(Negahban & Smith, 2014) (Zhang, Zeigler & Yuanjun, 2019) (Rybicka, Tiwari & Enticott, 

2016) (Mawson & Hughes, 2019).  

3.1 Simulerings- och modelleringsmetoder 

Det vanligaste är att simulera genom ett mjukvaruprogram där en modell byggs upp som ska 

kunna representera verkligheter eller det man vill kunna undersöka. Detta för att snabbt kunna 

analysera och utvärdera komplexa system som annars skulle vara omöjliga att undersöka. På 

så sätt kan testresultat fås utan att det stör den verkliga produktionen. Innan detta alternativ 

kunde uppskattning av modeller ske utifrån planer och information, eller genom att testa i 

verkligheten som är tidskrävande och dyrt och som kan orsaka konsekvenser vid misslyckade 

tester. Detta visar då även på att simuleringsmodellerna blir mer och mer komplexa utifrån hur 

tekniken utvecklas och blir mer avancerade och möjliggör för fler aspekter, till exempel 

införande av virtuell realitet och artificiell intelligens (Menck, Yang, Weidig, Winkes, Lauer, 

Hagen, Hamann & Aurich, 2012) (Menck, Weidig & Aurich, 2013) (Kovalský & Mičieta, 

2017) (Knoll, Prüglmeier & Reinhart, 2016). 

 

Det finns många olika typer av program att använda sig av men då detta projekt utfördes under 

en kortare och bestämd tidsplan togs beslutet tidigt att använda sig av programmet ExtendSim 

Konsultation med kontakter till författaren som frekvent använder sig av programmet och 

inblick i manualen ledde till en tidig uppskattning av att programmet kan möta de behov som 

finns utifrån mål med projektet.  

3.2 DES 

DES står för Discrete Event Simulation vilket betyder simulering där en händelse sker (status 

ändras, tex en produkt lämnar en station och transporteras till nästa) vid specifika tidpunkter 

och ej kontinuerligt. Inom tillverkning och fabriker är det oftast mest passande att använda sig 

av en DES då det bäst representerar det generella flödet i de flesta fall (Fishman, 2013) 

(ExtendSim, 2019). Det bör konstateras att alla fall är unika i sin egen grad och en generell 

lösning ej kan appliceras utan behöver utarbetas efter specifika mål och förutsättningar. Två 

industrier kan se väldigt lika ut i produktionen men med olika mål angående syfte på modell 

och de resultat som ska tas fram. En lösning kan därmed ej appliceras på båda industrierna trots 

eventuella likheter i flödet. Motsatt kan även gälla, att flera modeller kan skapa en bild av 

samma produktion och därmed visas det individualiserade behovet av speciellt anpassade 
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modeller och de oändliga möjligheterna med flera typer av modeller och modelleringsprinciper 

(Glatt, Kasakow & Aurich, 2018). 

3.3 Framtagande av konceptmodell 

I fall där en modell ska utformas till komplexa system, såsom ståltillverkning med flera 

variabler och processvägar, krävs planering vid tillvägagångssätt då högre komplexitet innebär 

lägre tillförlitlighet (Van Der Zee, 2019). Följande regler listas av Van Der Zee för val av 

komponenter för att hålla modellen så simpel som möjligt: 

 

• Exkludera resurser som alltid finns tillgängliga 

• Gruppera produkter som genomgår processer i batcher 

• Representera liknande produkter med en produkttyp 

• Dela ej upp produkter som visar likheter i produktvägar och användning av resurser 

• Exkludera event som ej är frekventa 

• Exkludera material som ej är kritiska 

• Dela ej upp shift baserat på mönster som indikerar liknande operationer under shift 

• Exkludera materialflödes som är speciella vid särskilda situationer 

• Substituera komponenter som representerar resurser där användningen är låg, kötid är 

kort eller ledtid är kort med förseningar 

 

System kan vara komplext på flera olika sätt (ElMaraghy, ElMaraghy, Tomiyama, Monostori, 

2012) men det som orsakar störst problem i detta fall är komplexiteten i processflödet då det 

är en stor grad av individuell anpassning per produkt samt olika typer av konfigurationer av 

tillverkningssystemen (parallell/serie/hybrid).  

 

För att konstruera en modell behövs därmed information om alla processer som används och 

till vilka produkter de ska appliceras, hur lång tid dessa processer tar, vad orsakar en förändring 

i status för produkten och vilka slutsatser ska kunna dras (Fishman, 2013). Ett första steg är då 

att rita upp processflödet med krav för de olika vägarna och vad som bestämmer hur en produkt 

ska gå. Nästa nivå är att specificera alla parametrar och tider som behövs. 

 

Då en verklig produktionsanläggning alltid uppdateras och förbättras kommer en modell av 

sagda produktion behöva detsamma. Oavsett krävs frekvent validering för att resultaten ska 

kunna användas och appliceras samt uppdatering för att kunna komma närmare verkligheten 

med varje version som släpps (Zhang, Zeigler & Yuanjun, 2019). Det finns en del metoder för 

validering av simuleringsmodeller (Lamperti, 2018) men lite vikt kommer att läggas vid detta 

på grund av upplägget av den planerade applikationen av modellen och komplexiteten vid 

empirisk validering.  
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4. Modellkonstruktion 

För att påbörja konstruktionen av en modell behövs information om processerna, 

processvägarna och processtiderna. Mer undersökning över produktionen genomfördes men nu 

med syftet att bygga en modell, till skillnad från tidigare då målet var en överblick. Därav 

användes ett annorlunda perspektiv vid bearbetning av informationen. Frågeställningarna 

nedan fanns med i bakgrunden vid all ny information för att bedöma vikten: 

 

• Hur skulle denna process se ut i en modell? Vilka delprocesser finns och vilka kan tas 

bort då de inte har en direkt påverkan? 

• Är tiden för processen försumbar jämfört med processer innan och efter? 

• Vad avgör tiden för en process? 

• Motsvarar denna process en aktivitet, kö eller transport? Har den begränsningar? 

 

Möten och intervjuer genomfördes med de som arbetar med planering för stålverket och 

varmband samt arbetare i produktionen på olika avdelningar inom projektets ramar. Detta för 

att kartlägga processflödet och få en uppfattning av de olika vägarna för olika beställningar. 

Tack vare detta kunde problem och avvikelser identifieras, främst de fall där planeringen inte 

alltid går som planerat. Regelbundna uppdateringar genomfördes med författarens handledare 

hos Outokumpu för att strukturera projektets plan och identifiera avgränsningar då arbetet blev 

mer och mer komplext då mer information samlades.  

 

Enligt en första plan för simulering konstaterades att följande var den viktigaste informationen 

för en första representation över verkligheten: 

• vägen genom stålverk och varmband för PKAdim 

• ledtid för alla processer beroende på PKAdim 

• ställtid för processer vid byte av PKAdim 

• ställtid för processer vid byte av charge 

• regler för ordning av charger 

• information om vart processplanen kan ändras och sannolikhet samt ny väg för 

PKAdim 

• snittvikt ut från stålverk/charge 

• snittvikt/band från varmband 

• formel för hur ledtid i stålverket påverkas av längd på sekvens för PKAdim 

 

Även information om när/var produkter lämnar flödet och när/var det kommer in produkter i 

flödet samlades in. Frågan om hur dessa inkommande produkter hanteras blev ett separat 

problem och undersökningen påbörjades angående relevansen för planerad applicering av 

dessa i modellen.  

 

För att kunna identifiera ledtider för de olika processerna, beroende på vilken stålsort och 

dimension som tillverkas, fick stora datamängder hanteras innehållande historik över 

tidsstämplar från vad stålverket har tillverkat. Efter analysering av data kunde mönster hittas.  

För att öka tillförlitligheten av modellen behövs mer information kring kapacitet vid de olika 

processerna, vilka tider de är aktiva, begränsningar i planering för att undvika stålsmitta (som 

kommer fram vid analyskontrollerna) samt en plan för hur skrot hanteras. 
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Följande information i Tabell 2 nedan konstateras ge en tillräcklig specificering över alla 

möjliga flöden som behövs i samband med körplanen som matas in i modellen, jämfört med 

informationen i tidsplanering i dagsläget som visas i Figur 7. 

 
Tabell 2: Information i körplan 

PKA Sekvens Sekvens av Tjocklek Bredd Antal slabs Varmslip 

(0,1) 

Kallslip 

(0,1) 

Varmband 

(0,1,2,3,5,5) 

Leveransdatum 

 

 

• PKA - Stålkod, här kommer vissa ledtider att kopplas till stålkoden (till exempel 

smältning) 

• Sekvens - Anger vilket nummer i ordning detta är 

• Sekvens av - Anger hur många charger lång sekvensen är 

• Tjocklek - Tjocklek sträng ska gjutas i 

• Bredd - Bredd sträng ska gjutas i 

• Antal slabs – Antal slabs som är allokerade till kundorder, för möjlighet att tänka på 

oallokerat material 

• Varmslip - Antingen 0 eller 1 för om chargen ska varmslipas (kommer även bero på 

slabs) 

• Kallslip - Antingen 0 eller 1 för om chargen ska kallslipas  (kommer även bero på slabs) 

• Varmband - 0 för ingen varmbandbehandling (dvs lämnar verket innan), 1 för 

färdigvalsning, 2 för SHRP, 3 för homogenisering, 5 för påvalsning, 5h för påvalsning 

med homogenisering, kan kombineras (tex 31 eller 351 eller 51) 

• Leveransdatum - För att kunna prioritera efter leverans 

 

Då modellen främst kommer användas för att jämföra olika upplägg på körplan och olika 

dragningsprinciper vid processer där FIFO inte är ett krav kan simplifieringar göras. Om alla 

antaganden och simplifieringar hålls konstanta över testerna med endast en varierande variabel 

(till exempel körplanen) kommer resultat att erhållas angående effektivitet av den varierande 

variabeln. 

4.1 Processflöde 

För att få en representativ modell behövs information om vilka processer som behövs för vilka 

produkter. Analys genomfördes för att hitta eventuella samband mellan PKAdim och flöde 

samt vilka processer som utförs på produkten. Enligt historiken kan inga slutsatser fås på detta 

sätt då dessa samband ej existerar eller ej är statistiskt signifikanta. Det visade sig även omöjligt 

att kombinera PKAdim med kund för att dra slutsats om flödet då det i princip alltid beror på 

kundens krav för just den beställningen. Utifrån detta blir det tydligt att informationen om de 

processer som krävs måste anges vid varje charge så som föreslagit i Tabell 2. Nedan följer 

beskrivning över de olika processer och hur dessa antas se ut i modellen för en applicerbar men 

simplifierad bild av verkligheten.   

 

Processerna sammanfattas i Figur 11 där de streckade linjerna representerar gruppering baserat 

på geografisk placering och nyanserna på processblock grupperar dem till 

processgrupperingarna ”stålverket” och ”varmband”. Fyrkantiga blocks representerar 

aktiviteter, trianglar representerar lager och cirklar visar vart produkter lämnar flödet, antingen 

till kund eller som skrot samt inkommande slabs från andra verk. 
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4.1.1 Gjutning 

Processen startar i stålverket med smältning och gjutning. Principen i planeringen är att då 

strängen är redo för gjutning av nästa charge ska den vara klar i smältningen och anlända till 

gjutningen precis i tid. Detta då det är flytande stål som hanteras och som inte kan förlora 

värmeenergi efter sista steget i smältningen för att kunna gjutas. Det är då gjutningen som drar 

i smältningen och som bestämmer när nästa charge ska startas för att vara redo i tid. Det ingår 

dock tre processer i smältningen, som inte är dokumenterade i den första flödesbilden 

presenterad tidigare i rapporten, nedan i Figur 11. Dessa kommer behöva vara separata då en 

ny charge inte kan påbörjas innan den tidigare chargen lämnat den första processen. Gjutningen 

avslutas med att slabs klipps upp. Transporttid läggs till mellan processerna i smältningen som 

kan regleras.  

 

 

 

 
Figur 11: Processflöde 

4.1.2 Slipning 

Vissa slabs ska sedan direkt till varmslipen för att inte förlora värmeenergi och resten läggs på 

slabslagret där de ska svalna, även de som gått via varmslipen tas sedan till slabslagret. Om 

varmslipen inte presterar som den ska kan de slabs som “misslyckas” behöva gå till kallslipen.  

Sammanfattning av slip-planer: 

• Vissa slabs ska varmslipas enligt plan 

• Vissa slabs ska kallslipas enligt plan 

• Vissa slabs ska både varmslipas och kallslipas enligt plan 

• Vissa slabs ska inte slipas alls enligt plan 

• Vissa slabs misslyckas i varmslipen och får kompletteras i kallslipen, inte enligt plan 

4.1.2.1 Kallslipen 

Från ett möte angående komplexiteten inom processen kallslipning med yrkeskunnig personal 

erhålles följande information. 
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Inom kallslipning finns flera processer. Dessa utgörs främst av tre kallslipar, en syningsmaskin, 

en skroklippning samt två traverser. Alla lyft av slabs mellan processer kräver traverser så dessa 

är den stora flaskhalsen inom kallslipen som en hel process.  

 

Processtiderna för slabs som är planerade att kallslipas är längst då grovslipning genomförs 

först åtföljt av finslipning, i dessa fall tar slipning av en sida runt 1,5–2 h. I de fall då slabs har 

varmslipats beror tiden på hur mycket och vilken typ av ytfel, uppskattningsvis 30–45 minuter 

per sida. Tiderna beror främst på ytan och direkta samband på typ av ytfel kan ej dras utifrån 

PKA.  

 

Tiden för svalning efter gjutning för att slabs ska kunna tas in till kallslipning beror främst på 

dimensioner och ej PKA. Slabsen kan ha en temperatur på som högst 70 grader celsius och 

detta tar runt 1,5 dygn under vintertider och upp mot (om inte mer än) 2 dygn under sommaren. 

 

Största begränsningarna är i ordning: 

• En av sliparna bara slipar 90 grader (de andra två 45 grader) 

• En taktravers (en travers till många lyft) 

• En syning/vändningsstation (en station till många processer) 

• Storlek av hallen (in och ut genom samma dörr, inte så mycket plats för köer eller 

material) 

 

Utifrån informationen erhållen blir kallslipen ett för stort projekt om den skulle tas med i 

modellen med alla delprocesser som ingår så beslutet tas att simplifiera kallslipen som en 

process med en kapacitet på tre slabs och använda uppskattade processtider.  

4.1.3 Valsning 

Från slabslagret går slabs antingen till kund (slipade och oslipade) eller bearbetas i varmband. 

En liten mängd slabs ankommer från andra verk till slabslagret för att invänta bearbetning i 

varmband, dessa tas inte med i modellen till en början då all data kopplas till chargenummer 

vid start i stålverket.  

I varmband värms slabsen först upp i en ugn för att sedan kunna valsas. Efter valsning 

genom förpar steckelvalsas de och rullas upp till band. Detta är svarta band som blir 

slutprodukten efter varmband och i denna simuleringsmodell.  

Det finns fem olika flöden i varmband beroende på slutprodukt och materialkrav där 

identiteter är tagna från rådata för att följa intern informationshantering. Siffrorna 1 och 2 ger 

en färdig produkt medan de andra indikerar att materialet behöver mer än ett varv igenom 

varmband: 

 

• 1: Färdigvalsning: slabs värms upp i ugn, valsas i förpar och sedan i steckeln och rullas 

upp till band och hasplas 

• 2: SHRP: slabs värms upp i ugn, valsas i förpar och plockas sedan av och lämnar flödet 

som den färdiga produkten SHRP 

• 3: Homogenisering: slabs värms upp i ugn under en lång tid för att homogeniseras, 

plockas av och läggs på en kylbädd för att svalna, tas sedan till syningen (och kallslipas 

om det behövs) och läggs sedan tillbaka i kön in till varmband 

• 5: Påvalsning: slabs värms upp i ugn, valsas i förpar, plockas av och läggs på en kylbädd 

för att svalna, tas sedan till syningen (och kallslipas om det behövs) och läggs sedan 

tillbaka i kön in till varmband 
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• 5h: Påvalsning inklusive homogenisering: slabs värms upp i ugn under en lång tid för 

att homogeniseras, valsas i förpar, plockas av och läggs på en kylbädd för att svalna, 

tas sedan till syningen (och kallslipas om det behövs) och läggs sedan tillbaka i kön in 

till varmband 

 

Tabell 3 nedan sammanfattar de olika processvägarna genom varmband. 

 
Tabell 3: Processvägar genom varmband 

1a varvet 2a varvet 3e varvet Förklaring 

1 x x Färdigvalsning 

2 x x SHRP 

3 1 x Homogen. - Färdigvals. 

5 3 1 Påvals. - Homogen. - Färdigvals. 

5h 1 x Homogen.&Påvals. - Färdigvals.  

5 1 x Påvals. - Färdigvals. 

5 5 1 Påvals. - Påvals. - Färdigvals. 

 

Dessa går tyvärr inte att koppla till en viss PKAdim kombination utan behöver klargöras via 

körplanen som listas i start av modellen.  

Då tiden för påvalsning är försumbar jämfört med tiden i ugnen kommer de slabs som 

genomgår homogenisering och påvalsning i samma steg enbart betecknas som homogenisering. 

4.1.4 Ugnen i varmband 

Ett av de stora problemen över komplexitet för en viss process och hur den ska tolkas i en 

modell är ugnen i varmband. Möten genomfördes med ansvariga för planering över körning av 

ugnen och följande konstaterades: 

• Ugnen kan ses som ett löpande band som är 20 m långt och 11 m brett och kan därmed 

endast ta in slabs som är max 10 m långa då slabs placeras på bredden i ugnen och 

matas fram. 

• Slabs som har påvalsats och som ska passera varmband en gång till kan därmed behöva 

klippas antingen innan eller efter första varvet för att få plats i ugnen det andra varvet, 

då valsning skapar ett tunnare och längre slab. De kan även ha klippts till kortare slabs 

redan vid gjutning om det är klart att påvalsning ska ske. 

• Ugnen får plats med 10-15 slabs åt gången (beroende på bredd). Om slabsen är 

maxbreda får endast 10 plats åt gången 

• Slabs placeras på det ”löpande bandet” med ett avstånd till föregående slab på ungefär 

15 cm (minsta tillåtna avståndet). 

• Avståndet beror på planerad tid i ugnen som främst beror på tjocklek på slabet då det 

är över- och undervärme i ugnen. 

• Grundregler är att 200 mm tjocka slabs behöver 3 h i ugn och 140 mm tjocka slabs 

behöver 2 h i ugn. 
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• Valskampanjer (planer för hur ugnen ska köras) byggs upp enligt regeln breda slabs till 

smala slabs, bredden väger tyngre än hårdhet på stål vid planering. 

• När man byter tjocklek i ugn från 200 till 140 läggs luckor in för att ge rätt tid för 

nästkommande slab. 

• Varmt flöde kallas det då slabet är minst 100 grader celsius och upp mot 650 grader då 

det placeras i ugnen. 

• Dåligt undersökt angående hur varmt flöde påverkar tiden i ugnen, bör innebära kortare 

tid i ugn (uppskattningsvis kortas tiden med ungefär 30 minuter) och mindre 

gasolförbrukning samt den stora vinsten med kortare ledtid från stålverket då det inte 

hunnit svalna (behöver då ej kallslipning). 

• Vid homogenisering får fem slabs plats, dessa kan då inväntas som i ett batchsystem. I 

vissa fall kan det räcka med fyra för att dra igång en homogenisering beroende på hur 

resterande kö ser ut. Vid homogenisering står ”bandet” då stilla och ugnen kan då ej 

användas till annat i 12–14 h.  

 

Ugnen kommer simplifieras till en början med förhoppning över att kunna bygga en mer 

komplex och verklighetstrogen modell i ett senare skede eller som fortsatt arbete.  

4.1.5 Övriga rutter 

Material “lämnar” flödet på flera ställen, både som färdig produkt, dvs leverans till kund, eller 

som skrot som roteras tillbaka till råvarulagret innan stålverket (se flödesbild). Det material 

som blir skrot kan både vara planerat och oplanerat. Det planerade skrotet är till exempel 

rotskrot och toppskrot från den gjutna strängen. Detta betyder att start och slut skrotas 

automatiskt för att undvika analysfel. Senare i flödet kan slabs skrotas på grund av fel som 

upptäcks vid olika processer såsom sprickor i materialet som går för djupt för att slipas bort.  
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4.2 Hantering av data 

Tidsperioden för den data som användes blev till en början 01-01-2018 till 01-03-2019 

(datumet för utdrag) för att få en grund till vad som produceras statistiskt.  

 

Figur 12 visar till vänster ett histogram över hur många olika PKAdim inom varje kategori av 

antal charger gjutna. 

 

 
Figur 12: Frekvens av PKAdim och PKA 

Grafen visar att de flesta PKAdim kombinationer gjöts 11-21 gånger under tidsperioden, samt 

att där finns några avvikande PKAdim som gjöts med en hög frekvens, den högsta på 918 

gjutningar under tidsperioden. Till höger i samma Figur 12 visas ett liknande histogram över 

antal PKA på antal charger. Där syns samma trend att de flesta PKA gjuts i 11-21 charger över 

året medan ett få antal PKA gjuts i signifikant högre volym. Därav behöver någon gruppering 

utföras över frekvensen över både PKA och PKAdim då data från de som gjöts endast en gång 

under tidsperioden inte ger någon statistisk signifikans vid medeltider. Detta kan hanteras 

genom att antingen plocka bort PKAdim med låg frekvens ur modellen, genom att ändå 

använda värdena som finns med vetskapen om att underlaget inte är ett snitt över en längre tid 

eller genom att ta ut data från en längre tidsperiod för att få statistiskt underlag. Oavsett metod 

är dessa produkter inte av hög volym och kommer inte belasta produktionen eller modellen på 

ett betydande sätt.  

 

Till en början skapas gränserna för låg volym de produkter som endast tillverkats 1-2 gånger 

under tidsperioden, medel volym för de som tillverkats 3-49 gånger samt hög volym för de som 

tillverkats 50 gånger eller fler. Dessa listas nedan i Tabell 4. 
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Tabell 4: Indelning av produktionsvolym PKA+PKAdim 

 Totalt antal Varav hög 

prod.volym 

varav medel 

prod.volym 

varav låg 

prod.volym 

Olika typer PKA 111 22 68 21 

Olika typer PKAdim 271 28 157 86 

4.2.1 Felaktig data 

Den rådata som användes var separerad i 3 olika filer, en för smältningen samt gjutningen, en 

för slipning (varm och kall) och en för operationer i varmband. Till en början stämde 

tjocklekarna och bredden som fanns dokumenterad i slipning och varmband ej överens med 

vad som gjutits i stålverket så dessa fick kopplas samman. Detta är högst troligt då 

informationen som dokumenterats längre fram i flödet baseras på uppmätta värden som kan 

innehålla mätfel och en felmarginal från gjutningen.  

 

Vissa identitetsnummer som hittades i slipen och varmband matchade ej det från gjutningen, 

det vill säga detta är slabs som kommit in från andra verk och kan därmed inte kopplas till en 

gjuten identitet och tas bort. I ett senare skede kan denna informationen behövas för att veta 

belastning av inkommande material men blir inte relevant vid simulering bara utifrån gjutstart. 

 

Inom denna gjutningsdata finns det avvikande värden som har en exceptionellt längre smälttid 

än genomsnittet för den PKAn. Detta är förmodligen på grund av oplanerat stopp i 

produktionen eller i strängen som gjort att materialet fått vänta, antingen under uppvärmning 

eller för att chargen har svalnat av och behöver värmas upp igen. Det finns även en märkbar 

spridning på speciellt smälttiden för de flesta PKA som inte är logisk vid en första anblick och 

som behöver undersökas, illustrerad i ett histogram i Figur 13 för en PKA. I ett första skede 

kommer medelvärdet beräknas normalt enligt formeln nedan. 

 

 
Figur 13: Spridning över tid för smältning exempel 
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𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
∑ 𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 

 

I denna data för slipningen är det oklart vilka slabs som har varmslipats då de flesta har en 

tidsstämpel för när de klipps i strängen samt när de är klara i varmslipen. Denna tid har en 

väldigt stor spridning och det är omöjligt att ange en tidsgräns som markerar att de slabs med 

processtid kortare än den gränsen aldrig passerade genom varmslipen. Denna data innehåller 

även uppmätt vikt innan och efter varmslipen där skillnaden blir mängd bortslipat som kan 

hjälpa att avgöra vilka som faktiskt genomgick slipning. Enligt mer information från 

avdelningen går den vikten ej att använda då vågen inte är kalibrerad och ej presterar som 

önskat. Detta kan observeras i denna data då det finns en del fall där vikten efter slipning är 

tyngre än innan. 

 

Vidare till kallslipen finns sedan bara tidsstämpel för då processen kallslipning är avklarad, det 

vill säga tiden mellan antingen klippning i strängen eller klar i varmslipen och klar i kallslipen  

där avsvalningstiden även är inkluderad. Denna tid kan beräknas beroende på PKAdim och 

temperatur men kvar finns problemet med tiden i just processen kallslipning. Då planeringen 

sker i olika skeden manuellt genom hela flödet kan det innebära att slabs ligger i slabslagret för 

att svalna innan kallslipen och sedan stannar på lagret längre än optimalt så tidsstämpeln inte 

kan användas i kombination med teoretisk avsvalningstid för att beräkna processtiden för 

kallslipen.  

 

Inom varmband finns det tidsstämpel för när ett slab körs in i ugnen, när det tas ut ur ugnen 

och när det rullas upp till ett band (hasplingen). I de fall då slabset kräver mer än ett varv genom 

varmband finns därmed ingen uppskattning över tiden för de olika processerna beskrivna i 

kapitel 4.1.3.  

 

I vissa fall i all data tillgänglig fanns det slabs som saknade någon tidsstämpel som därmed 

togs bort ur beräkningar för den process där informationen saknades. Detta kan vara på grund 

av att slabset beslutades att skrotas under processen och därmed inte passerade nästa process 

eller på grund av systemfel och/eller brist på rutiner angående datainsamling.  

4.2.2 Ledtider 

De ledtider som kommer behöva tas fram från historiken listas nedan: 

• Tid för de tre stegen i smältning för varje PKA 

• Tid för varmslipning för varje PKAdim eller generellt snitt då varmslipning sker i 

samma takt som gjutning och förenklingar kan dras 

• Tid för kylning innan kallslip/varmband, beror främst på tjocklek och årstid men kan 

dra förenkling med generellt snitt 

• Tid för kallslipning. Här saknas en del data, det finns flera olika processer i kallslipen 

som beskrivet i kapitel 4.1.2.1, vid förenkling kan generellt snitt vara tillräckligt precist 

eller beroende på yta 

• Tid i ugn, beroende på tjocklek för uppvärmning och homogenisering 

• Tid för valsning, som är en kort tid i jämförelse med övriga processer i varmband som 

kan generaliseras över alla olika produkttyper 

• Tid på kylbädd, som är en lång tid i jämförelse med övriga processer, kan generaliseras 

• Tid för syning för varje slab 

• Tid för transport mellan olika processer 
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De ledtider som kan tas från regler: 

• Gjuttid för olika dimensioner (bred eller smal) 

• Omställningstid i strängen, både vid normalgjutning och sekvensgjutning 

• Principer för ugn 

 

Ledtider i stålverket togs från den rådata, se Bilaga 3 för exempel, och efter bearbetning av 

felaktiga datapunkter användes Excels funktion ”pivot table” för att automatiskt få fram 

medelvärde utifrån PKA, se Figur 14 nedan för exempel. 

 

 

 
Figur 14: Användning av funktionen Pivot Table i Microsoft Excel 

 

På samma sätt kunde processtiden i varmslipen tas fram (beroende på yta bearbetad, främst 

bredd) och slabs per charge beroende på dim (tjocklek och bredd), presenterat i Tabell 5.  
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Tabell 5: Framtagen data över antal slabs och processtid varmslipning 

Dim 

antal 

slabs/gjuten 

dim Tid varmslip 

Tid 

varmslip 

(min) Dim 

antal 

slabs/gjuten 

dim 

Tid 

varmslip 

Tid 

varmslip 

(min) 

1401100 10 02:08:33 129 2001250 7 01:24:02 84 

1401290 9 00:22:43 23 2001290 7 01:06:26 66 

1401300 7 00:21:55 22 2001300 6 01:10:22 70 

1401410 10 01:19:39 80 2001320 7 01:17:09 77 

1401530 7 01:26:15 86 2001360 6 03:50:39 231 

1401550 7 01:31:02 91 2001400 6 01:09:14 69 

1401575 10 01:30:29 90 2001410 7 02:36:28 156 

1401585 6 01:17:48 78 2001440 7 01:15:43 76 

1401600 7 01:12:06 72 2001530 7 01:03:29 63 

1401640 6 00:20:24 20 2001540 6 01:03:23 63 

1401660 7 01:11:31 72 2001555 6 01:10:40 71 

1401790 6 01:32:51 93 2001575 6 01:19:43 80 

1401885 6 01:10:49 71 2001585 7 01:12:07 72 

1402050 9 02:19:24 139 2001600 6 01:14:47 75 

1402060 6 01:38:01 98 2001610 6 00:39:33 39 

1402070 7 01:42:12 102 2001660 5 01:22:15 82 

1402080 6 09:36:43 120 2001700 6 00:11:43 12 

2001035 6 01:24:00 84 2001740 5 00:19:16 19 

2001050 8 00:42:37 43 2001810 6 13:15:49 120 

2001100 8 01:17:43 78 2002050 5 01:16:31 77 

2001150 7 01:23:10 83 2002080 5 01:12:08 72 

 

4.3 Processbegränsningar 

Alla processer har någon form av kapacitetsbegränsning men vissa har även en del principer 

att förhålla sig till.  

4.3.1 Stålverket 

För att starta i stålverket har de olika stegen inom smältning kapacitet för en charge åt gången. 

Denna charge ska då vara framme vid strängen då gjutning är planerad att starta. Denna 

gjutning kan starta antingen på nytt eller som sekvensgjutning då den fortsätter på den 

föregående. Bilaga 2 illustrerar de dokumenterade regler som finns angående hur 

sekvensgjutning får planeras, dels där för att undvika stålsmitta. 

 

Åtta charger kan gjutas i sekvens men kan sedan länkgjutas. Detta betyder att strängen kan 

fortsätta enligt exempelplanen illustrerad nedan i Tabell 6 upp till den 24e chargen (två länkar 

på charge 9 och 17, sedan måste utrustning bytas för att undvika slitage och riskera skador). 

Detta är teoretiskt max för sekvens- och länkgjutning och man vill uppnå höga sekvenser för 

ökad tillverkning men det måste sedan fungera längre fram i flödet.  Länken kan även användas 

för att byta stålkod i en sekvens med samma dimensioner, då enligt reglerna i Bilaga 2. 
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Tabell 6: Exempel körplan länkgjutning 

PKA Tjocklek Bredd Sekvens nr 

1358 200 1600 1 

1358 200 1600 2 

1358 200 1600 3 

1358 200 1600 4 

1358 200 1600 5 

1358 200 1600 6 

1358 200 1600 7 

1358 200 1600 8 

1358 200 1600 L9 

1358 200 1600 10 

1358 200 1600 11 

1358 200 1600 12 

1358 200 1600 13 

1358 200 1600 14 

1358 200 1600 15 

1358 200 1600 16 

1358 200 1600 L17 

1358 200 1600 18 

1358 200 1600 19 

1358 200 1600 20 

1358 200 1600 21 

1358 200 1600 22 

1358 200 1600 23 

1358 200 1600 24 

1358 200 1600 1 

1358 200 1600 2 

1358 200 1600 3 

 

Kapaciteten av antal slabs i varmslipen kan skilja sig åt beroende på dimensioner men 

antaganden kan göras till en början. Denna kapacitet antas oändlig då processen varmslipning 

fortsätter efter och i samma takt som gjutning. Processen baseras då även på FIFO (first in first 

out). 

 

Slabslagret anses som obegränsat, kapaciteten finns men kan senare bli mer relevant att 

undersöka om nivåerna ligger inom gränserna som har satts för företaget i storhet.  

 

Kallslipning sätts som en process med en kapacitet av tre slabs då den i verkligheten är tre olika 

stationer med kapacitet för en slab vardera.  

4.3.2 Varmband 

Ugnen är en komplicerad process i sig då det är ett löpande band där slabs placeras med ett 

visst avstånd till slabset framför beroende på tiden de ska spendera i ugnen för att sedan plockas 

ut direkt på valsningsbanan från andra sidan. Vid homogenisering körs ugnen i batcher då 

bandet står stilla för att slabsen ska spendera längre tid i ugnen. Detta medför att vid planering 
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av homogenisering vill man fylla ugnen med slabs som ska homogeniseras för att få det så 

effektivt som möjligt. Det finns en andra ugn att använda men det är höga kostnader att både 

starta och köra ugnen och det finns i dagsläget oftast inte behov av högre kapacitet i ugnen som 

når upp till kostnaden av en extra ugn. I det fallet hade en plan varit att använda en ugn för 

homogenisering och den andra för kontinuerlig uppvärmning för valsning. Ugnen kommer till 

en början antas vara en mycket mer simpel process, en FIFO process med kapacitet av 6 slabs.  

 

Ugnen planeras främst utifrån tjocklek på slabs då det avgör tid i ugnen. Efter tjocklek 

prioriteras körningen utifrån bredd på slabs då valsningen genom förparsvalsarna planeras 

utefter breda slabs till smala slabs. Detta för att undvika påverkan på valsarna av bredden på 

slabet. Om ett smalt slab valsas och sliter ner valsarna innan ett bredare slab valsas kan de 

nedslitna valsarna påverka ytan och formen på det bredare slabet.  Detta kommer dock inte tas 

i beaktning till en början på grund av en drastiskt förhöjd komplexitet och behovet av 

information om slitage på valsarna och underhållsarbetet. 

 

Vid valsningen är det en slab som bearbetas, både i förparsvalsning och i steckelvalsning. Det 

är möjligt att ha ett slab i steckeln och ett i förpar samtidigt men händer ej i praktiken då 

valsningen i snitt tar några minuter (per valsningsprocess) jämfört med uppvärmningen i ugn 

som oftast tar 1–3 h.  

 

De slabs som ska bli SHRP och som plockas bort från flödet efter förparsvalsning för att svalna 

har en egen kylbädd som teoretiskt är obegränsad. I praktiken når man ej upp till maxkapacitet 

på detta lager. 

 

Kylbädden för slabs som ska gå fler varv genom varmband har plats för ungefär fem slabs, 

beroende på bredd. 

 

Syningen som slabsen genomgår beräknas ha en kapacitet på en slab. Denna process delas dock 

med kallslipningen som orsakar en del försvåringar i en simpel process för kallslipen. Mer om 

detta problem i kapitel 4.1.2.1.  

4.4 Materialbegränsningar 

För att undvika analysfel finns det regler om hur gjutplanen ska läggas upp för att minska risken 

för stålsmitta. Dessa regler presenteras i Bilaga 1 och behöver antingen manuellt eller 

automatiskt tas i beaktning vid en föreslagen gjutplan.  

 

Vissa stålsorter kräver varmt flöde för vissa mekaniska egenskaper. Detta innebär att de ska 

avsvalna så lite som möjligt mellan stålverket och varmband och behöver därmed prioriteras 

för varmbandsplanerare. Detta är något som borde tillämpas så ofta det går för de slabs som 

inte behöver passera kallslipen för att minska tiden de behöver i ugnen för att få upp 

effektiviteten.  

 

En del speciella stålsorter i kombination med kundkrav ska avsvalna långsamt för att undvika 

avvikelser i materialegenskaperna. Dessa kommer inte tas i beaktning i denna modell då de är 

i så pass relativt låg volym. 



27 

 

4.5 Skrotanalys 

Denna skrotanalys genomfördes främst med utifrån data angående statistik över hur mycket 

som får ett fel-meddelande beroende på olika felkoder, se Bilaga 7 för exempel över hur denna 

data presenterades och Bilaga 6 över de olika felkoderna. Med detta finns då info över 

sannolikhet att ett visst felmeddelande sker för en viss PKAdim med en viss felkod. Felkoderna 

kan sedan grupperas efter var i flödet de upptäcks och sannolikheterna kan slås ihop för en total 

sannolikhet att en viss PKAdim skrotas vid ett av tillfällena skrotning kan beordras. Här tas 

även sannolikheten över att en viss PKAdim beordras kallslipning efter underpresterande 

varmslipning.  

 

De olika tillfällena skrotning/fel-meddelande kan ske är: 

• Direkt efter gjutning vid den visuella kontrollen på slabs efter klippning 

• Efter varmslipning  

• Efter kallslipning 

• Efter syning (efter att ha passerat varmband) 

4.6 Problem 

4.6.1 Slabsproblemet 

Då en gjutning och gjutplanen sker i charger och resterande processer (slipning och varmband) 

sker baserat på individuella slabs behövs en koppling mellan charge och antal slabs. Denna 

data finns inte dokumenterad eller etablerad då uppklippningen av slabs sker beroende på hur 

mycket material som finns. Vid gjutning klipps lite av start och slut bort men beroende på PKA 

kan det krävas mer.  

Det som behövs är information om hur många slabs det blir av en viss charge (PKAdim). 

Om bortklippningen var samma för alla PKA skulle antal slabs för varje dimension räcka då 

en charge innehåller ungefär samma mängd material varje gjutning men då det finns små 

skillnader för olika PKA behöver även det tas i beaktning.  

Planeringen för hur långa slabsen ska klippas kan bero på hur beställningen ser ut och hur 

många slabs som är allokerade till ordern samt hur många som blir restslabs som läggs på lager. 

Klippning kan även anpassas för att få jämn längd på slabsen för att undvika att det sista är 

mycket kortare än de andra. I de fall där chargen är planerad för att påvalsas behöver slabsen 

klippas till en kortare längd för att få plats i ugnen igen efter första valsningen. 

 

I den data som använts finns det för varje gjuten charge dokumenterad vikt i strängen och total 

vikt som slabs, motsvarande vikten som skurits bort vid start och slut. I ledande dokument om 

tillåtna slabsprofiler för olika kunder till stålverket finns genomsnittlig slabsvikt för en viss 

PKAdim. Med kombination av totala gjutna slabsvikten och genomsnittlig slabsvikt per 

KAdim kan ett snitt på antal slabs tas fram. Problemet med de fall där slabslängden differerar 

från den normala fullängden återstår dock. Samband mellan PKAdim och genomsnittliga 

slabsvikter behöver undersökas för att se om vissa PKAdim alltid verkar påvalsas och därmed 

alltid klipps till kortare längder och därmed väger mindre.   

4.6.2 Allokering på slabslagret 

Då en kund till stålverket är slabslagret betyder det att det sedan finns oallokerat material på 

slabslagret som vid senare skede kan allokeras på en viss order och fortsätta flödet genom 

verket. Det finns även fall där en order inte täcker alla slabs från en charge och där restslabsen 



28 

 

därmed blir oallokerade och förvaras på slabslagret för eventuell allokering vid ett senare 

skede.  

 

För de produkter som avslutat sin planerade väg vid slabslagret behövs ett sätt att kunna 

applicera ny information om fortsatt väg mitt i flödet. För att underlätta en första modell 

kommer detta att bortses från, det vill säga de produkter som tas in i varmband redan har en 

planerad väg från start av gjutning och slabslagret kommer att byggas upp. I ett nästa skede 

behövs ett tillvägagångssätt för att kunna ge nya direktioner till materialet i slabslagret. Främst 

att kunna lägga till en planerad väg genom varmband samt möjlighet att kunna plocka produkter 

direkt från slabslagret till leverans till kund. Detta då det pågår planer om ett gemensamt 

slabslager med andra verk inom koncernen. Det projektet innebär då att andra verk ska kunna 

plocka oallokerat material från slabslagret, på samma sätt som KBR kan allokera på slabslagret, 

med en planerad väg genom varmband för att sedan bearbetas i KBR. 
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5. Modell 

En första modell konstruerades med indata enligt Figur 15, som den visualiseras i programmet. 

Syftet med figuren är överblicken och ej individuella värden. Kolumnerna i denna tabell är: 

• Create time (0 för alla) 

• PKA 

• Tjocklek 

• Bredd 

• Sekvensnr 

• Sekvens av 

• Varmslip 

• Kallslip 

• Antal slabs (kommer ej användas i denna version, stöd för framtida arbete) 

• Varmband path 

• Exit (kommer ej användas i denna version, stöd för framtida arbete) 

• Leverans (kommer ej användas i denna version, stöd för framtida arbete) 

 

Denna indata kan antingen manuellt skrivas in direkt i databasen i ExtendSim eller skrivas in i 

ett Excel-ark och kopieras över manuellt. Alternativt kan den kopieras från TPL till ett 

konstruerat Excel-ark som konverterar till rätt format och sedan kompletteras manuellt med 

saknad information följt av att manuellt kopiera in i databasen i ExtendSim.  

Det finns stöd för koppling mellan Excel och ExtendSim men detta ingick tyvärr ej i den 

tillgängliga versionen och fick undgås. Övriga alternativ för automatisk koppling till databaser 

fick även undgås på grund av bristande tid. Vid framtida användning kan detta vara värt att 

undersöka för en mer användarvänlig upplevelse.  

 

 
Figur 15: Exempel indata i form av körplan 

 

Till en början skulle fyra olika körplaner konstrueras som jämfördes med varandra med 

avseende på en del olika mätvärden som presenteras senare. Dessa fyra körplaner planerades 

ha olika sekvensfaktorer där en sekvensfaktor beräknas enligt: 
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𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑗𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟
 

 

Där gjutstarter är charger med sekvensnummer 1 (först i sekvensen eller singel). Om inga 

sekvenser körs är sekvensfaktorn därmed 1 och ökar då antalet gjutstarter minskar. De fyra 

körplanerna ska konstrueras mot sekvensfaktorerna 1,5; 2; 2,5 och 3.  

För att få en balans i simulering behöver den köras över en längre tid för att undvika 

uppstartsfel i resultaten då det inte finns produkter i flödet vid start. Ungefär 800 charger 

kommer läggas in i planen vilket motsvarar ungefär två månaders körtid då snittet ligger på 

100 charger i veckan. För att undvika det krävande tidsarbetet i att konstruera fyra körplaner 

med 800 rader vardera användes den senaste historiken över vad som producerats. Följande 

bearbetning krävdes: 

 

• Bestämde regler för vilka charger som beordras varmslipning, kallslipning och plan 

genom varmband för att ej behöva mata in den data manuellt 

• Bestämde en orginalkörplan baserat på historik och beräknade sekvensfaktorn 

• Hittade liknande charger som gjutits senare i orginalplanen och flytta upp dem för att 

skapa längre sekvenser och påverka sekvensfaktorn 

• Flyttade ej charger med för långt mellanrum då det ej är realistiskt att kunna planera 

detta i förväg på grund av osäkerheten i prognoserna 

 

Då arbetet med konstruktionen av körplanen påbörjades blev det tydligt att det ej är möjligt att 

konstruera körplaner med de högre värdena på sekvensfaktorer utifrån orginaldata. Av 155 

olika PKAdim kombinationer gjöts 44 av dem endast en gång. Dessa var gjutstarter och 

påverkar beräkning av sekvensfaktorn om en så stor mängd gjutstarter finns med i körplanen. 

För att uppnå en högre sekvensfaktor behövde därmed beställningar läggas till på PKAdim som 

redan fanns och vissa PKAdim som endast gjöts en gång tas bort. Detta orsakar att den 

föreslagna körplanen ej utgår helt ifrån historiken över beställningar och hur de kunde 

organiserats annorlunda utan är en uppskattning över hur produktionen påverkats om 

beställningarna varit mer konsekventa angående PKAdim. 

5.1 Förklaring symboler och program 

För att kunna gå igenom modellen steg för steg krävs förståelse över de visuella byggdelar som 

använts. Dessa kan delas upp i olika kategorier baserat på om de hanterar material, data eller 

övrig information. Illustrationerna finns listade i Bilaga 8. De är tagna från ExtendSim User 

Guide (ExtendSim, 2019) och därmed den senaste versionen av programmet (version 10) och 

kan skilja sig lite till utseendet utifrån de använda i modellen då den är byggd i version 8. 

 

Generellt kan det sägas att de tjockare linjerna mellan block transporterar material och de 

tunnare linjerna transporterar data, ofta till en graf för visualisering.  

De block som hanterar material har oftast en ingång till vänster och en utgång till höger. 

Beroende på typ vilken typ av block materialet passerar hanteras det olika. Aktivitetsblocken 

möjliggör inställningar för processtiden men vid informationsblock passerar materialet på ett 

ögonblick och information skickas eller tas emot.  

 

Figur 16 visar ett enkelt exempel med fyra block som hanterar material och avslutningsvis en 

graf som visualiserar den mottagna informationen. 
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Figur 16: Exempel uppbyggnad modell (från ExtendSim, user guide, 2019) 

Från vänster till höger: 

Create (skapa) skapar material utifrån olika preferenser. Queue (kö) håller material innan de 

kan gå vidare. Kön skickar vidare utefter olika preferenser men den vanligaste är ”first in first 

out”. Activity (aktivitet) utför en process som håller kvar materialet en bestämd tid. Exit 

(utgång) är utgången där materialet lämnar modellen och skickar data till graf-blocket. Det 

som ritas upp i grafen är längden på kön och antal material som passerat utgången. Det som 

använts här är en så kallad Discrete Event Simulation (DES) där händelser endast sker vid 

diskreta tidsstämplar. I fallet ovan skapas en produkt som först transporteras till kön för att 

sedan, när aktivitetsblocket är ledigt, fortsätta dit för bearbetning.  

5.2 Genomgång modell 

Nedan kommer modellen gås igenom i steg, helhetsbilder finns i Bilaga 9. 

 

Figur 17 visar den första delen av modellen som innefattar tiden i stålverket innan smältstart 

för beräkningar och planering av smältstart, flödet går från vänster till höger. 

För genomgång över informationen i blocken hänvisas läsaren till Bilaga 11. Nedan följer 

beskrivning över principen över de olika delarna i modellen med referens till blocknumret som 

finns vid varje block. 

 

 

 
Figur 17: Modell från start till klar för EAF 

[1] - Här skapas material utifrån körplanen som hämtas från databasen. 

[3] – Information hämtas för att i [172] och [174] kunna beräkna planerad gjuttid och formulera 

ett nytt attribut för dimension och informationen läggs på materialet i [137]. 

[2] – Alla skapade charger läggs i kö som en körplan, oändlig kapacitet. 

Nästa charge lämnar [2] när nästa stopp är ledigt, det vill säga block [79]. Stegen där emellan 

skriver information om processtider för chargen i en databas för att jämföra med registrerade 

processtider för föregående charge och ekvationsblocket [48] använder denna data för att 
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beräkna hur länge chargen ska vänta i [79] innan den påbörjar smältning i [7]. Väntetiden 

beräknas så att chargen anländer till gjutning då föregående charge är klar. 

 

Modellen fortsätter i Figur 18 nedan, flödet går från vänster till höger. 

 

 
Figur 18: Modell från start EAF till klar gjutning 

 

Chargen transporteras via texten ”Smältstart” ned till vänster där processen EAF påbörjas. 

Fram tills gjutning är klar ser det likadant ut mellan smältningsprocesserna.  

Processen EAF [7] läser chargens attribut om processtid och skickar sedan vidare till ett 

mellanlager [8] och sedan till transport [9], alla dessa med maxkapacitet på 1. Samma princip 

gäller för AOD och LF fram tills gjutning, denna del (EAF till gjutning) är då av push-principen 

en charge i taget. 

 

Fortsättning i Figur 19 nedan, flödet går nedifrån och upp. 

 
Figur 19: Modell från klar gjutning till klar för varmband 
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[180] är ett unbatching block för att dela upp chargen i slabs utifrån attribut om antal slabs för 

en viss dimension. 

De resterande blocken tar beslut angående vägen av slabsen: 

- Andel som skrotas direkt efter gjutning 

- Kollar om de ska varmslipas och skickar till varmslipning [37] 

- Andel som skrotas efter varmslipning 

- Andel som har varmslipats som får en ny identitet för kallslipning [200] 

(rework) 

 

Slabs fortsätter sedan via texten ”Gjutet” ned till Figur 20, flödet går från vänster till höger. 

 

 
Figur 20: Modell från klar för varmband till klar ugn 

 

Här finns möjlighet att direkt identifiera slabs som ej är allokerade på en order men detta tas ej 

i beaktning i modellen till en början. 

[255] sorterar ut de slabs som ska kallslipas för att läggas på svalning [246] i ungefär 2 dygn. 

Kallslipning [310] utförs utifrån identiteten för kallslipning genom funktionen [429], de som 

räknas som rework har en kortare processtid än de som beordrats kallslipning från start.  

Efter kallslipning sorteras även en del ut som skrot, resterande hamnar tillsammans med slabs 

som ej skulle kallslipas i kö till varmband [245] eller kö för homogenisering [282] utifrån 

varmband path identitet. 

Innan kön till varmband sorteras en del slabs ut som ej ska passera varmband och här är första 

stället de kan lämna flödet [316]. 

Ugnen planeras med [359] som undersöker om det finns tillräckligt med slabs som ska 

homogeniseras för att köra dessa i en batch genom ugnen [344]. 

Då homogenisering ej sker kan ugnen ses som ett löpande band [341].  

[344] och [341] är då båda samma ugn men för olika ändamål och kan bara användas en åt 

gången. 

 

Fortsättning och avslut i Figur 21, flödet går från vänster till höger. 
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Figur 21: Modell från klar i ugn till slut 

 

[272] undersöker varmband path för slabs för att sortera till rätt processväg, antingen körs de 

till förpar för valsning [258] eller så läggs de på kylbädd [295] efter att ha bytt varmband path 

[273] inför nästa varv i varmband.  

Efter förpar sorteras slabs antingen ut för att bli SHRP och lämna flödet [266], för att bli svarta 

band och lämna flödet [260] eller för att placeras på kylbädden. 

Efter kylbädd ska slabs synas [298] och sedan eventuellt kallslipas innan de är redo för nästa 

varv i varmband.  

 

Huvudsakliga förenklingar 

De största förenklingarna gjorda är: 

• Andel slabs per PKAdim som skrotas baserat på data med undermåttligt statistiskt 

underlag 

• Andel slabs som produceras per charge (per dim), utifrån statistik 

• Andel slabs som har varmslipats och blir beordrade kallslipning, utifrån rework statistik  

• Varmslipningsprocessen, satt en generell tid utifrån medelvärde men som i verkligheten 

kan ha skillnader beroende på PKAdim 

• Kallslipningsprocessen i helhet, satt en aktivitet med kapacitet tre men borde vara mer 

komplex då traversen är en flaskhals 

• Ugnsprocessen i helhet, satt som ett simplifierat löpande band då specifikationen anses 

för komplex att hinna med inom projektets ramar 
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5.3 Applicering 

Modellen är uppbyggd så att olika körplaner kan simuleras och data hämtas för att jämföras 

samt att olika planeringsprinciper för intag till ugnen i varmband kan jämföras med varandra. 

En del steg representerar ej verkligheten fullkomligt. Detta är att räkna med då värdeskapandet 

av simuleringen fortfarande erhålls vid jämförelse av relativa förändringar. Felen hålls därför 

konstanta över alla tester och information kan genereras av modellen.  

En ”notebook” konstrueras i programmet som presenterar information och sedan är det upp 

till användaren att ändra körplanen eller testa de olika inställningar tillgängliga i denna 

notebook. Figur 22 visar en demonstration på hur en notebook ser ut och hur den kan 

presenterar data. 

 

 
Figur 22: Exempel notebook utseende och presentationsmöjligheter 

 
Enligt uppdragsbeskrivning tas följande data fram ur modellen för utvärdering: 

• Ledtiden start EAF till klar gjutning 

• Ledtiden start EAF till klar för varmband 

• Ledtiden start EAF till intag ugn 

• Ledtiden start EAF till klar varmband 

• Ledtiden klar gjutning till intag ugn 

• Charger/dygn 

• Lagernivåer i kö till varmband 

• ”lagernivåer” i aktiviteten svalning 

• Lagernivåer i kö till kallslip 

 

En användarguide konstrueras för framtida användning av programmet. Modellen, framtida 

arbeten och förbättringsområden presenteras i kapitel 7.  
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Databasen som används är uppbyggd i flera tabeller som illustreras i Figur 23 med indata 

presenterad i tidigare kapitel. Tabellerna ”Smältning tider” och ”Slipning tider” innehåller data 

som ej bör ändras förutom vid uppdatering av ledtider eller tillägg av produkter. Tabellen 

”Körplan” är den användaren matar in körplanen. De resterande två tabellerna utför 

beräkningar i modellen där data skrivs och läses under körning. 

 
Figur 23: Visualisering över databasen och tabellerna i modellen 
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6. Resultat 

Den första leveransen i detta projekt är en första upplaga av en simuleringsmodell för att binda 

samman stålverket och varmband, se Bilaga 9 för översikt.  

 

I denna modell finns en notebook som presenterar all information som tas ur modellen och 

resultaten som genereras. Alla grafer kan zoomas in och ut för att se resultaten bättre, observera 

att dessa bilder från modellen därav ej kan läsas av så tydligt utan agerar som kort visualisering 

över möjligheterna. I denna notebook presenteras då följande i Figur 24: 

 

• Möjlighet att ändra transporttider inom stålverket (överst till vänster) 

• Användning av de olika processerna i stålverket (graf till vänster) 

• Kötid vid processerna innan gjutning (graf till höger) 

 

 
Figur 24: Notebook del 1 

 

I Figur 25: 

• Tidsskillnaden mellan start EAF till klar gjutning för varje charge i en tidsserieplot (graf 

till vänster) 

• Arean under grafen ovan för att kunna jämföra med andra körplaner, lägre värde innebär 

kortare ledtider (i mitten) 

• Histogram över ledtiden i stålverket (EAF till gjutning) (graf till höger) samt värden för 

medelvärde, varians, standardavvikelse och antal observationer (i mitten) 
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Figur 25: Notebook del 2 

 

I Figur 26: 

• Graf över antal i kö till ugn då tiden går (övest till vänster) 

• Graf över antal i processen svalning för att kunna fortsätta till kallslipning (mitten till 

vänster) 

• Histogram över väntetid innan ugnen i varmband (övest till höger) 

• Histogram över väntetid innan kallslipning (visas även i Figur 27) (nedre till höger) 

 

 
Figur 26: Notebook del 3 

 

I Figur 27: 

• Graf över antal i kö till kallslipning då tiden går (övre vänstra hörnet) 

• Histogram över väntetid innan kallslipning (övre högra hörnet) 

• Användning av de olika processerna efter gjutning (den nedre grafen) 
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Figur 27: Notebook del 4 

 

I Figur 28: 

• Tidsskillnad mellan start EAF till redo för varmband för varje slab i en tidsserieplot 

(graf till vänster) 

• Arean under grafen ovan för att kunna jämföra med andra körplaner, lägre värde innebär 

kortare ledtider 

• Tidsskillnad mellan start EAF till klar som svarta band för varje slab i en tidsserieplot 

(graf till höger) 

• Arean under grafen ovan för att kunna jämföra med andra körplaner, lägre värde innebär 

kortare ledtider 

• Arean under grafen för värdet för ledtider mellan start EAF till klar gjutning för att ha 

alla mätvärden på samma ställe i notebooken 
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Figur 28: Notebook del 5 

 

Vid testning av körplaner med sekvensfaktorer 1.7 : 2 : 2,4 : 2,54 : 2,7 samt 3 och över 6 

körningar togs data fram som presenteras i Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9. Denna data 

representerar värdet för arean under grafen för de utritade ledtiderna. Kolumnerna representerar 

de olika körplanerna och raderna de olika körningarna. Den markerade raden nedanför körning 

6 beräknar medelvärdet i den kolumnen. Den sista raden beräknar skillnaden på medelvärdet 

jämfört med medelvärdet för original-körplanen (sekvensfaktor 1,7) för att bedöma vad som 

ger bättre/sämre resultat utifrån syftet att korta ledtider. Negativa värden här innebär längre 

ledtider än originalpannan. Dessa värden ritas upp i Figur 29, Figur 30 och Figur 31. För kortare 

ledtider än referensplanen är högre positiva värden bättre.  
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Tabell 7: Resultat EAF-Gjutning 

 Gjutning 

 1,7 2 2,4 2,54 2,7 3 

1 19629873 19160114 18579329 18410661 18254410 17936672 

2       

3       

4       

5       

6       

 19629873 19160114 18579329 18410661 18254410 17936672 

 0 469759 1050544 1219212 1375463 1693201 

 

 
Figur 29: Graf över skillnad på medelvärdena i Tabell 7 
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Tabell 8: Resultat EAF-Redo VB 

 Redo VB 

 1,7 2 2,4 2,54 2,7 3 

1 6544258345 7085946472 6637413846 6499401908 6387320563 5268299510 

2 6844238695 7232588222 7068437089 6319326527 6365926063 5228726888 

3 6870355548 7280192744 6776367691 6231554453 6213198420 5138403961 

4 6778650087 7209546146 6795343037 6314065760 6240549446 5167630600 

5 6789459734 7268022154 6831276150 6640867678 6269654187 5430474815 

6 6809545214 7243799801 6843423546 6511210458 6218059081 5174541627 

 6771895111 7219728210 6824188020 6417847218 6282070381 5233786085 

 0 −447833098,8 −52292908,28 354047893,5 489824730,3 1538109027 

 

 
Figur 30: Graf över skillnad på medelvärdena i Tabell 8 
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Tabell 9: Resultat EAF-BHB 

 BHB 

 1,7 2 2,4 2,54 2,7 3 

1 8145526522 9048744231 8543953404 8557726415 8606338267 7139168303 

2 8643734741 9256856211 9122498602 8305569665 8561490054 7464288369 

3 8846074138 9253604462 8769254692 8203161883 8460865447 7244495018 

4 8555709937 9212502927 9040847891 8145838887 8545963027 7385766475 

5 8503643194 9068621162 8960341947 8946954975 8460519703 7479333751 

6 8659795302 9280203206 9065652448 8612937509 8166069973 7103256752 

 8556378333 9186283790 8914795024 8457563067 8465623519 7301185079 

 0 −629905457,3 −358416691,6 98815265,28 90754813,27 1255193253 

 
Figur 31: Graf över skillnad på medelvärdena i Tabell 9 
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7. Diskussion 

Detta projekt har levererat vad som anses vara ett första försök att bygga en simuleringsmodell 

över tillverkningen. Som konstaterat vid projektstart är ståltillverkning väldigt komplext i 

logistikanseende och flödeskartläggning. Många simplifieringar fick anammas för att hålla 

komplexiteten nere vilket minskat appliceringsmöjligheterna samt noggrannheten. 

Det som mer levererats utöver modellen är en uppdaterad inblick i de olika processerna och 

krav som är av nytta vid planering och som underlättar vid framtida arbete med en modell. 

Många problem och frågeställningar har tagits upp under arbetet angående hur processer bör 

hanterar i ett modelleringssyfte.  

 

Utifrån resultaten vid testerna av olika körplaner kan slutsatser dras om att det finns optimala 

sekvensfaktorer att sikta på för att underlätta längre ned i flödet. Resultaten kräver dock mer 

arbete och påverkande faktorer kan vara: 

• Felaktigheter i den data som används för ledtiderna i smältningsprocesserna 

• Felaktigheter i beräkningen för väntan innan smältstart baserat på gjutstart 

Om det blir en dålig balans med antal gjutstarter och längd på charger kan en körplan 

prestera sämre.  

 

Vid fortsatt arbete finns goda möjligheter för mer frekvent användning vid daglig planering 

och inte bara vid jämförelser över olika planer eller principer. Det av störst vikt att lägga vidare 

arbete på är ledtider och sannolikhet för skrot och rework. Om beslut skulle tas att fortsätta 

bygga på modellen skulle data behöva samlas med syftet att appliceras i en modell. Ledtider 

för processer och transport bör samlas med statistisk signifikans för PKA, PKAdim och/eller 

endast dimension i de olika fallen. Data bör loggas och analyseras på ett mer kontrollerat sätt 

angående skrot och rework då den data tillgänglig ej är helt komplett eller behöver vidare 

analys innan applicering.  

 

Nästa förbättringsområde vore att utveckla aktiviteten kallslipning med alla delprocesser. Här 

kan identifiering över de flaskhalsar som finns inom kallslipningen, som i nuläget är den största 

flaskhalsen, ske. Med en mer utvecklad modell över kallslipningen kan frågor angående 

möjlighet för ökad kapacitet, samt hur eventuella uppgraderingar och inköp påverkar flödet, 

besvaras. 

 

Nästa steg vore ytterligare utveckling av ugnsprocessen i varmband för att konstruera den mer 

enligt verkligheten enligt de regler och begränsningar som finns.  

 

För ytterligare precision skulle en undersökning behöva genomföras angående mängden 

material som kommer in från andra verk för att processas i varmband. Dessa produkter togs 

bort ur den genomförda analysen då volym och frekvens ej var konstant utifrån den data 

använd. För mer exakt data över beläggningen i varmband behövs information om denna 

mängd. Om syftet endast är att jämföra ledtid för olika körplaner kan det förenklas till att inga 

produkter tillkommer mitt i flödet som är fallet i detta projekt.  

 

De stora problemen med en modell över denna typ av produktion är osäkerheten i 

processvägarna, speciellt rework. Vid oplanerad kallslipning är det svårt att ta fram exakt 

statistik över hur mycket som behöver bearbetas och därmed svårt att veta ledtiderna med större 

precision.  
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De största problemen under projektets gång har främst varit den dåliga tillförlitlighet för den 

data som fanns tillgänglig. Även syftet med modellen och målen har fått justeras under tiden 

och de initiala förväntningarna var inte riktigt i linje med vad som vore möjligt. Med fortsatt 

fokus och arbete skulle några av de mer avancerade appliceringarna definitivt vara möjliga. Ett 

annat större problem har varit vissa processer som blivit mer tidskrävande än beräknat som 

tvingat projektet att ta genvägar på andra ställen. Ett exempel här är konstruktionen av olika 

körplaner efter en viss sekvensfaktor.  

 

Under projektets gång har det funnits en den svårigheter i att hitta korrekt information och 

mycket har kommit fram efter hand. Vid start antogs en del större förenklingar som vid vidare 

undersökning visade sig ej kunna appliceras utan mer komplexa tillvägagångssätt fick 

appliceras. Mycket av detta har varit inom ämnena processvägar för produkter och specifikt 

vad det är som bestämmer vilken väg en produkt går. En förhoppning är att sammanfattningen 

som finns över vissa delar av produktionen i denna rapport kan användas i framtiden för 

introduktion av nyanställda.  

 

Trots att det har varit väl känt länge inom företaget att kallslipen är den stora flaskhalsen togs 

beslutet att undersöka om stålverket kan bli mer effektivt baserat på längre sekvenser. Därav 

ser man i modellen att kön till kallslipen ökar så länge stålverket producerar. Det kan därmed 

verka underligt i att lägga så mycket fokus på att öka effektiviteten i flödet innan man löst 

flaskhalsen men ett mål har varit att kunna visa att effektiviteten kan bli bättre och att det 

därmed då kanske är värt att investera i ökad effektivitet i kallslipen och minska/eliminera 

flaskhalsen. Det kan även ge grund till att ändra reglerna vid kundbeställningar för att försöka 

minska/eliminera enstaka charger och därmed minska antalet gjutstarter.  

 

Sammanfattningsvis har arbetet levererat en första version av en simuleringsmodell som kan 

visa möjligheterna för planering och effektivisering vid modellering. Då information tagits från 

regler och verkliga data och regelbundna kontroller genomförts med ansvariga på olika 

avdelningar kan modellen anses verifierad och validerad i ändamålet att representera 

produktionen i dagsläget utifrån tillgängliga data. För applicering att jämföra körplaner blir 

därmed mindre fel ej relevanta för resultatet då de är konstanta. 
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I 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Regler för stålverket 

Uppstart Ugn: 

Stålsorter som vi inte vill starta med: 

194201 

1961 

2872 

66xx 

6992 

7224 

Tvätt charger 

Stålsorter som vi helst starta med: 

1358 

1781 o 2781 

127948 

23xx utom 231928 

27933 

127948 

134505 

1352 

1357 

1411 

2542 

2546 

2553 

 

Andra regler: 

1526 skall man lägga efter en 1358. 

1961,1911,2323, går att lägga före en 6112 

194201 går att lägga efter 65xx, 5977905,43xx, 33xx även 1358,1781 i nödfall 

131977 måste gå i en skänk som stål 12xx, 2355,194201 har gått i. 

Ex.131977 Vid andvändning av 4 skänkar(samma regel för att undvika titansmitta) 

194201  

2323 

2323 

1358 

131977 

65xxx och 6112 får inte gå i en skänk som stål 17xx 27xx har gått i För att undvika titansmitta 

6112 skall man lägga före martensiter 73xxx. 

194201 eller 5855 skall ligga före och efter 940001 

 

Strängen: 

Försöka att lägga så att man gjuter från det breddaste till smalt 

 

Varmslipen: 

Lägga på slipning (slip kod 65) på stål: 

1358 och 2323 2050x140 Ca 30%  

Planera 1358,2323,eller något oslipat efter 17xx, 27xx 2050x140 för att Varmslipen skall hinna med, 

dessa slipas två varv. 

Undvika för höga sekvenstal på 200 tjockt max 4st  



II 

 

Bilaga 2: Regler för sekvensgjutning 

  

Linkning kan förnärvarande bara göras på stålkoder som har samma:

 Tjocklek& bredd (kallmått), konicitet och krympfaktor.

PKA Tjocklek Bredd Kommentar/Undantag

16xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

1929xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

58xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

61xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

62xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

64xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

65xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

66xx Alla Alla Avvikande Konicitet/Krymfaktor. Ej provat

PKA Tjocklek Bredd Kommentar/Undantag

12xx Alla Alla

13xx Alla Alla

14xx Alla Alla

15xx Alla Alla

17xx Alla Alla

18xx Alla Alla Ej provat??

191x Alla Alla Ej 191003

192x Alla Alla Ej 1929xx, kan bara linkas inom gruppen

194x Alla Alla Ej >2000

196x Alla Alla Ej provat

23xx Alla Alla

24xx Alla Alla

25xx Alla Alla

27xx Alla Alla

33xx Alla Alla

34xx Alla Alla

35xx Alla Alla

PKA Tjocklek Bredd Kommentar/Undantag

191003 Alla Alla Svetsbandsstål. Avvikande konicitet/krympfaktor

1932 Alla Alla 153MA, liten volym

194201 140 2070 Sprickkänsligt. Kräver jämn gjutstart.

2872 Alla Alla Sprickkänsligt. Kräver jämn gjutstart.

54xx Alla Alla Blir hårt vid stopp i maskin. Kan gå efter link?

59xx Alla Alla Blir hårt vid stopp i maskin. Kan gå efter link?

69xx Alla Alla Ferritiskt

71xx Alla Alla Martensitiskt

72xx Alla Alla Ferritiskt/Martensitiskt

73xx Alla Alla Martensitiskt

94xx Alla Alla Alloy 825

96xx Alla Alla H500

Alla 200 >2000 Ej provat

Alla 250 Alla Ej provat

Stålsorter vi ej ska linka:

Stålsorter där vi bara kan linka mellan stålgrupper:

Stålsorter där vi bara kan linka inom stålgruppen:

Allmänt:



III 

 

Bilaga 3: Indata stålverket 

Kolumnerna markerade i färg är de som främst använts för information eller de som är tillagda 

med beräkningar. 

 
 

 

 
 

  



IV 

 

Bilaga 4: Indata slipning 

  



V 

 

Bilaga 5: Indata varmband 

   



VI 

 

Bilaga 6: Felmeddelande vid slipning 

Error 
Code 

Antal Kod och beskrivning sammanfogat 
 

CC HCG 

0 5433 0-Ingångs-/utgångssida godkänd    

20 1008 20-Beordrad kallslip.     

73 371 73-Grova fläckar.    371 

22 229 22-Dubbelslabs, ska delas i kallslip.    

33 186 33-Slabs ej behandlat i varmslip pga av korta slabs. 186  
74 157 74-Grova stråk.    157 

10 134 10-Slutanalys saknas/okänd/ej godkänd  134  
72 113 72-Råyta längs kanterna.   113  
31 83 31-Slabs ej behandlat i varmslip pga av mekfel.  83 

87 80 87-Maskinbortfall    80 

81 79 81-Kallflytningar.   79  
30 62 30-Slabs ej behandlat i varmslip pga av elfel.  62 

60 47 60-Maskinnedslag    47 

71 42 71-Råyta allmänt.    42 

78 40 78-Längsgående sprickor DEL av slabs  40  
32 40 32-Slabs ej behandlat i varmslip pga av krokiga slabs. 40  
25 31 25-Gradning    31 

76 28 76-Dåliga vändningar.    28 

77 23 77-Hajtänder.    23 

43 21 43-Avvikelse vikt.   21  
35 19 35-Planerat underhållsstopp    19 

40 18 40-Slabsdata saknas   18  
24 18 24-Testslipning    18 

42 17 42-Avvikelse längd.   17  
83 16 83-Gropar   16  
51 16 51-2+3 titanslipning    16 

96 16 96-Kallflytning smalsidan   16  
93 14 93-Spricka smalsida   14  
85 9 85-Skivbyte    9 

95 8 95-Oscillationsmärken   8  
21 6 21-Rot/topp-skrot kvar.   6  
50 5 50-2+2 titanslipning    5 

58 5 58-6+6 titanslipning    5 

80 5 80-Släpmärken sträng   5  
79 4 79-Längsgående sprickor HELA slabset  4  
59 3 59-0+2 titanslipning    3 

36 2 36-Nedslipad ände    2 

70 2 70-Oslipad någon ände.    2 

23 2 23-Omsyning    2 

94 2 94-Pulverfläckar   2  
34 1 34-Slabs ej behandlat i varmslip pga drift.  1 

55 1 55-4+3 titanslipning    1 

99 1 99-Stoppad     



VII 

 

75 1 75-Intryckning från rullar.    1 

82 1 82-Inneslutningar.   1  
 

 

 

 

 

 

Totalt antal 
slabs 

Antal fel Andel fel Fel i % 

HCG 8399 1008 0,120014 12,00143 

CC  720 0,085724 8,572449 

  



VIII 

 

Bilaga 7: Rework data 

   



IX 

 

Bilaga 8: Symboler ExtendSim 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 
  



XI 

 

Bilaga 9: Modellen 

Hela modellen för översikt. 

 
  



XII 

 

Tabellerna i databasen. 
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