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Förord 
Detta examensarbete slutför vår utbildning till civilingenjörer inom industriell ekonomi vid 
Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet utfördes på SSAB Tunnplåt i Luleå under hösten 
2007/2008. 

Examensarbetet har gett oss chansen att tillämpa den kunskap vi anskaffat oss under 
utbildning på ett mycket lärorikt och roligt sätt. 

Projektets omfattning och syfte har involverat ett stort antal personer från många delar av 
SSAB Tunnplåts organisation. Det är till stor del tack vare de anställdas kunskap och 
erfarenheter som resultaten kunnat uppnås på 20 veckor. Författarna vill tacka alla som har 
ställt upp som intervjupersoner och andra sätt delat med sig av sina värdefulla erfarenheter av 
verksamheten. Vi vill speciellt tacka vår handledare Torbjörn Haraldsson på SSAB för alla 
givande diskussioner och för att han alltid funnits tillgänglig. Författarna vill också speciellt 
tacka Adjustagets tekniker Vanja Norberg som ställt upp med åtskilliga arbetstimmar för 
projektets räkning. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare vid universitetet, Anders Sörqvist för de goda råd 
och vägledning han bidragit med under projektets gång 

Luleå den 18:e januari 2008. 

 

________________________ ________________________ 

Mats Emmoth  Per Rastbäck 
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Abstract 
The modern time globalization of the world market makes the competition harder and puts 
pressure on companies to find ways to attract customers. SSAB Tunnplåt is specialized in 
manufacture high strength steel that is used by high-tech industries like the automotive 
industry. These customers are in the front line of production efficiency with applied concepts 
like Just In Time and Just In Sequence. These methods of production demand on-time 
delivery which must SSAB be able to guarantee to remain an attractive supplier of steel. 

SSAB Tunnplåt have their steel mill in Luleå where they produce about 2,1 million tons of 
slabs. The last part of the production line is the slabs handling center and its main function is 
quality control and additional processing for some steel types. The center is the cause for the 
most part of the problems related to meeting delivery deadlines. The throughputtime is set to 
be five days but investigations show that the actual time varies from ten hours to six months. 

This thesis aims to map the processes, identify the problems, find solutions and implement 
these with the goal to improve efficiency and reduce throughput time without any major 
investments. After the analysis of the processes 4 main problems were identified as: 

• The computer system (PROST) fails to meet requirements and is underdeveloped 
• No documentation of equipment failure  
• Lack of documentation and common work routines 
• Covers for controlled cooling are not optimally designed and positioned 

The suggested solutions to the problems are to improve the computer system to support the 
used work methods. Second suggested solution was to design a computer based log to report 
errors and deviations in all processes. The third suggested change was to create routines to 
help the workers obtain a uniform method to perform the work. The suggested solution to the 
last problem was to design and test a movable cover for controlled cooling. 

After the suggestions had been approved the work to reprogram PROST, manufacture a log, 
document and set up work routines and have a mobile cover manufactured. Short after 
completion the changes were tested in the handling center. 

After a three week long evaluating period had the changes in PROST and the logbook only 
gained positive feedback and was much appreciated by the employees. The work routines 
have been audited and added to the SSAB working manual. The tests with the mobile cover 
showed that the same result can be obtained as with the covers used today.  

The potential to improve and develop processes the center is still great. To assist that work 
this thesis give recommendations how this can be achieved is presented in chapter 9.  

The recommendations and solutions are based on the analysis together with a study of modern 
factory logistics. A large proportion of the time related to this thesis have been spent on the 
factory floor to make observations and interviews. The solutions to the four main problems 
for decreasing throughputtime have synergies like lower costs and an increase in delivery 
precision for SSAB Tunnplåt 
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Sammanfattning 
I dagens allt mer globaliserade industrivärld med allt hårdare konkurrens gäller det för företag 
att hitta sätt med vilka de kan locka kunderna att handla av just dem. För SSAB Tunnplåt som 
nischat sig inom höghållfasta stålsorter finns kunder inom högteknologiska industrier vilka 
ofta är i framkant vad gäller effektiv produktion. Ett exempel är fordonsindustrierna där 
begrepp som Just In Time och Just in Sequence är vanliga, dessa produktionssätt ställer höga 
krav vad gäller leveranssäkerhet hos sina leverantörer vilket SSAB Tunnplåt måste kunna 
leva upp till. 

Adjustaget är det avslutande produktionsavsnittet för SSAB:s stålverk i Luleå. Hit anländer 
2,1 miljoner ton stål årligen där de kvalitetskontrolleras och eventuellt efterbehandlas för att 
sedan lastas på tåg för vidare transport ned till Borlänge där SSAB Tunnplåt har sitt valsverk. 
Verksamheten pågår dygnet runt, året om. I dagsläget är adjustaget en trång sektor i 
produktionen vad gäller leveransförseningar. Enligt nuvarande bestämmelser får produkterna 
max ligga 5 dygn i adjustaget innan de ska vara lastade på tåg och på väg ned till Borlänge. 
Undersökningar som är gjorda visar dock på att tiden i adjustaget varierar mellan 10 timmar 
och 6 månader. 

Detta examensarbete syftar därför till att karlägga, identifiera problem, hitta lösningar och 
implementera dessa i syfte att minska ledtiden utan att göra större investeringar. För att 
uppfylla delmålen kartlades flödet i adjustaget vilket legat till grund för en 
nulägesbeskrivning. Efter detta analyserades nuläget mer djupgående varav 4 huvudsakliga 
problemområden föll ut: 

• underutvecklat datorstöd (PROST) 
• avsaknad av driftlogg i adjustaget  
• brist på dokumenterade gemensamma rutiner 
• huvarna är inte optimalt utformade och placerade 

Lösningsförslagen som föreslagits är att låta programmera om en del av de PROST funktioner 
som används ute i adjustaget, låta tillverka en driftlogg, arbeta fram klara arbetsrutiner samt 
att göra försök med en mobil huv för att öka kapaciteten utan att minska flexibiliteten. 

Efter att förslagen godkänts startade arbetet med att programmera PROST och driftlogg, 
omarbeta arbetsrutiner och låta tillverka en mobil huv. Därefter testades förändringarna ute i 
verksamheten. 

Under den 3 veckor långa tiden som författarna kunnat utvärdera resultaten av förändringarna 
i PROST och införandet av driftloggen har endast rönt positiva aspekter. Dokumentationen av 
arbetsrutinerna har hunnit reviderats och skrivits in i arbetsplatshandboken. Försöken med den 
mobila huven visade att den utan problem kan tillämpas i verksamheten med samma resultat 
som dagens positionsfasta huvar. 
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Det är viktigt att arbetet med att förbättra verksamheten blir en kontinuerlig del utav 
vardagen. Potentialen för att utveckla flödet i adjustaget ytterligare är mycket stor. Författarna 
lämnar efter sig en del vidare rekommendationer vilka kan ses i kapitel 9. 

Rekommendationerna och lösningsförslagen baseras på analysen och en litteraturstudie inom 
produktionslogistik och har till största del tagits fram med teorier ur Theory Of Constraints . 
Stor del av arbetstiden har tillbringats ute i verksamheten för att göra observationer och 
intervjuer. De lösningar som tagits fram syftar till att minska de 4 huvudsakliga 
problemområdena har även synergier som lägre kostnader och slutligen en ökning av SSAB 
Tunnplåts leveransprecision.  
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Ordlista 
Adjustage Innefattar svalningshall där varma ämnen svalnar och en 

behandlingshall där ämnen efterbehandlas. 

Arbetsplatshandbok Sammanställning av rutiner och övrig handledning för de anställda 
inom företaget. 

BFSS Förkortning av Bädd Före Syning Söder, en lagerplats i och sida i 
PROST 

ED40 En klass av elmotorer designade för att klara ett utnyttjande på 40 
% under en 7 minuters period. 

Huv Kåpa vilken läggs över ämnen för att längre behålla värmen och ge 
en jämnare avsvalning eftersom luftdrag omkring ämnen 
försvinner. 

Koks Kolpulver sammanbränt till större ”stenar” i varierande storlekar. 

LD-verk  Den del av stålverket som innefattar svavelrening och convertrar. 

MS-standard Reglemente för stålkvalitéer och sammanställning av olika krav 
för godkännande av SSAB:s produkter. 

Pilhöjd På grund av ojämn svalning kröks stålämnen i en båge längs 
bredsidan, pilhöjd mäts från bågens högsta punkt till plant 
underlag. 

PROST Datorstöd för produktionsplanering och ämneshantering. 

Slabs Se ”ämnen” 

Stränggjutningsmaskin Maskin med vilken ämnen gjuts ut i en kontinuerlig stålsträng och 
kapas sedan till kortare bitar. 

SLA10F Sida och lagerplats i PROST 

SLA01F Sida och lagerplats i PROST 

Torpedos Järnvägsvagnar i vilka flytande råjärn transporteras. 

Ämnen Rätblocksformade stålämnen som tillverkas av strängmaskinern. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I dagens allt mer globaliserade industrivärld med allt hårdare konkurrens gäller det för företag 
att hitta sätt med vilka de kan locka kunderna att handla av just dem. Här gäller det att hitta 
fördelar gentemot konkurrenterna, vad har det egna företaget för förutsättningar med vilka 
fördelar kan uppnås? Metoderna att uppnå konkurrensfördelar varierar. Vissa företag är bra på 
att tillverka med låg kostnad, andra satsar på väldigt hög kvalité, någon har nischat sig på 
väldigt svåra produkter, möjligheterna är många (Persson & Virum, 1998).  

Något som alla företag har gemensamt är att de försöker effektivisera sin verksamhet för att 
uppnå högre lönsamhet. Samma kvalité ska uppnås till en allt lägre kostnad, lager ska 
krympas för att minska uppbundet kapital, mindre PIA och ökat genomflöde av produkter på 
samma gång. Alla dessa är exempel på sätt att öka den egna lönsamheten och har inspirerat 
fram koncept som TPS, Lean, JIT (Poirier, 1999). Dessa koncept är alla framtagna för att 
effektivisera den egna verksamheten och har lagerminskning som ett av sina delmål. Eftersom 
företag vill binda mindre resurser i lager men inte vill riskera att behöva stanna sin produktion 
sätter de hög press på sina leverantörer vad gäller leveransprecision, rätt mängd i rätt tid 
(Pewe, Berglind, Paulsson, & Pirsko, 2002). 

För att SSAB ska vara en attraktiv leverantör av plåt på dagens marknad med 
fordonsindustrier som stora kunder måste en hög leveranssäkert kunna utlovas. Detta för att 
dessa kunder ligger i framkant vad gäller effektiv produktion, med välutvecklade koncept som 
Just In Sequence där lager är minimala. Under dessa förutsättningar är leveranssäkerhet inte 
längre en konkurrensfördel utan ett krav för överlevnad (NUTEK, 2006). 

1.2 Problembakgrund 
SSAB Tunnplåts anläggning i Luleå består idag av produktionsavsnitten masugn, LD-verk 
stränggjutning och adjustage i nämnd ordning. Adjustaget (Se bilaga 1 för ritning) är således 
sista anhalt för produkterna innan de lämnar Tunnplåt i Luleå. I dagsläget är adjustaget en 
trång sektor i produktionen vad gäller leveransförseningar.  

Adjustagets funktion är att ta emot de färdiga stålämnena från produktionen och därefter låta 
de svalna inför avsyning och slutligen lastning för leverans. Utöver detta kräver vissa ämnen 
olika typer av specialbehandling för att uppfylla kundkrav eller fastslagna kvalitetskrav. 

Ursprungligen designades Adjustaget för att kunna hantera en produktionsmängd vilken är en 
tredjedel av dagens. Produktmixen har även ändrats sedan adjustaget byggdes. Idag är en stor 
del av produktionen höghållfasta stålsorter som ofta har krav på efterbehandling. Detta har lett 
till kapacitetsbrist som yttrar sig i köer, försämrad arbetsmiljö och slutligen 
leveransförseningar. I dagsläget kan större delen av produktionens leveransförseningar 
härledas till adjustaget. Stålet som anländer från produktionsavsnitten håller till 95 procent 
tidsplanen men bara 80 procent lämnar adjustaget i rätt tid. 
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SSAB har även en vision att inom en snar framtid öka sin produktion, vilket skulle medföra 
en ännu högre belastning på adjustaget. Om inget görs kommer således situationen förvärras 
ytterligare, då större volymer troligen kommer leda till ökade köer och leveransförseningar.  

För att avhjälpa problem har två projekt påbörjats. Det ena har till uppgift att utreda möjliga 
investeringar och det andra är detta examensarbete vilket ska studera hur flödesförbättringar 
kan uppnås med nuvarande resurser.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram lösningar för att minska ledtiderna i adjustaget utan att göra 
större investeringar. 

1.4 Mål 
För projektets genomförande har följande delmål upprättats: 

• Kartläggning av dagens flöden och processer i adjustaget 
• Identifiera nuvarande problem som bidrar till förlängda ledtider och upprätta en 

prioriteringslista.  
• Ge förslag på hur ledtiderna ska minskas 
• Genomföra de föreslagna förändringarna. 
• Skapa ett brett samförstånd inom företaget för de problem och lösningar författarna 

förespråkar. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

2.1 SSAB 
SSAB-koncernen är idag en ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. 
Företaget är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernen har utvecklats genom 
en medveten nischorientering. Denna Strategi har visat sig framgångsrik och ska bibehållas 
tillsammans med fokus på ett produktsegment där en stark marknadsposition och hög 
lönsamhet kan uppnås.  

2.2 Organisation 
Koncernen omfattas av fyra dotterbolag där SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund utgör 
stålrörelserna(Se Figur 2.1). Plannja står för vidareförädling och Tibnor är koncernens 
handelsföretag. Omsättningen för företaget låg 2005 kring 28 miljarder kronor och hade 2006 
den stigit till 31 miljarder kronor. Anledningen till den starka ökningen är stora globala 
efterfrågan på stål.  

 

Figur 2.1 Organisationsstruktur för SSAB 

I början på 2007 fanns cirka 8000 anställda i de egna bolagen, spridda i drygt 40 länder och 
med försäljning världen över. I mitten av 2007 förvärvade SSAB det nordamerikanska 
stålföretaget IPSCO och har genom detta vuxit ytterligare. 

2.3 Historia 
Företagets rötter sträcker sig dock ända tillbaka till 1872 då ett flertal mindre företag i 
Bergslagen beslutade att anlägga ett gemensamt järnverk som kom att kallas Domnarvets 
järnverk. Verksamheten i Luleå grundades 1940 då riksdagen beslutade att ett järnverk skulle 
anläggas på Svartön och bolagets namn blev Norrbottens Järnverks Aktiebolag (NJA).  

Dagens SSAB är resultatet av 1978 års sammanslagning mellan Domnarvets Järnverk, 
Norrbottens Järnverk och Oxelösunds järnverk . Grogrunden till sammanslagningen var att 
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den internationella krisen på 70-talet hade satt djupa spår i samtliga företagen och en kraftig 
omstrukturering krävdes för att komma till rätta med problemen. 

Sammanslagningen och omstruktureringarna resulterade i att SSAB kunde redovisa en vinst 
för första gången 1982. För att ytterligare effektivisera produktionen lade förtaget 1987 om 
strategin till att fokusera sig på att endast tillverka platta produkter och dela upp verksamheten 
i två underliggande dotterbolag. SSAB tunnplåt bestående Luleå och Borlänge med inriktning 
mot höghållfasta stål och SSAB grovplåt i Oxelösund med inriktning på kylda stål inom 
grovplåtsområdet.  

Omvandlingen till konventionellt bolag tog ytterligare ett steg framåt 1989 då det noterade på 
Stockholmsbörsen och 1994 avvecklade Svenska statens helt sitt ägande. Bland dagens största 
ägare finns Svenska och internationella institutioner och privatpersoner. Största enskilda ägare 
är industrivärlden. 

2.4 Strategi 
SSAB har som vision att vara ett av de lönsammaste stålföretagen i världen.  På 
grovplåtsområdet sker satsningen inom kylda, dvs. slitstål och extremt höghållfasta 
konstruktionsstål där koncernen idag har en världsledande ställning. Inom 
tunnplåtsavdelningen sker satsningen inom extra och ultra höghållfast tunnplåt där koncernen 
är en av de ledande aktörerna i Europa. 

Tillväxten i dessa nischer har varit högre än för stålmarknaden generellt och leveranserna av 
dessa produkter har ökat kraftigt under den senaste femårsperioden. SSAB investerar hela 
tiden för att kunna behålla och stärka sin position inom sina nischprodukter. 

Genom att använda sig av kylda stål och höghållfast tunnplåt ska kunden kunna förbättra sina 
produkter och på så vis nå högre lönsamhet. Detta skapande av mervärde är något som sker i 
nära samarbete med kunden. Det mervärde som skapas ska komma såväl kunden som SSAB 
tillgodo och på så vis säkerställa en fortsatt god lönsamhet för koncernen. 
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2.5 Produkter 
SSAB inriktar sig i dagsläget mot att tillverka höghållfast grov- och tunnplåt men har även 
kvar enklare mer vardagliga kvaliteter i sitt sortiment. Inom nischprodukterna finns 8 större 
varumärken med ett flertal stålsorter i varje varugrupp.  Grovplåt i Oxelösund tillverkar 
varumärkena; Hardox, Weldox, Armox och Toolox. Användningsområdena för dessa är 
slitytor, konstruktionsstål, skyddsplåt och verktygs- och maskinstål. Tunnplåt i Luleå har 
varumärkena Domex, Docol, Dogal och Prelaq. Samtliga är höghållfasta plåtar som kan sänka 
vikten och samtidigt vara starkare än vanlig konventionell plåt i applikationer som 
bilkarosser, lastbilar takplåt mm (Se Figur 1) 

 

  
Figur 1.2 Exempel på användningsområden för SSAB Tunnplåts stål 

2.6 Närmare presentation av SSAB Tunnplåt i Luleå 
Principerna i tillverkningsprocesserna för de olika dotterbolagen i SSAB som tillverkar råstål 
skiljer sig inte så mycket från varandra i de inledande stadierna. Nedan följer en orienterande 
beskrivning över hur processen utförs i Luleå.  

För att tillverka stål behövs det två grundämnen. Det första är järnmalmspellets från LKAB i 
Kiruna som på levereras med tåg och anländer tre gånger per dygn(Se (2) i Figur2.2). Det 
andra är stenkol som levereras med båt från kolgruvor runt om i världen. För att kunna 
använda stenkolen måste den först brännas till ”koks” (1). Detta görs i ett batteri av ugnar där 
varje laddning värms i arton timmar för att brännas samman. I denna process avges stora 
mängder gas vilken tas tillvara och skickas vidare för att försörja hela stålverket och en stor 
del av Luleå med energi. Var 20 minut töms en ny laddning koks som släcks med vatten och 
bildar det karakteristiska koksmolnet som varje Luleåbo är van att se när det stiger mot 
himlen likt en gigantisk pelare.  

Dessa två huvudkomponenter fylls på i masugnens topp (3) i separata lager tillsammans 
mindre mängder utfyllnads material för att ge järnet sina specifika egenskaper.  I masugnen 
smälts järnpelletsen till flytande järn med koksen och syre som bränsle. Det smälta järnet 
tappas kontinuerligt ut i ugnens botten och separeras där från den största mängden av slagget. 
Därefter transporteras det över till stålverket i stora torpedos om ca 300 ton (4).  

Väl inne i stål verket påbörjas processen att göra stål av järnet. Det första steget är att tappa 
upp järnet i skänkar om 100 ton och rena järnet från svavel på kemisk väg(5). Därefter 
blandas järnet med skrot i LD-konverten och under 40 minuter blåses näst intill allt kol bort ur 
järnet med hjälp av syrgas och därigenom skapas stål(6).  
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Figur2.2 Bild över tillverkningen av råstål 

I dagligt tal pratas det om stål som att det bara fanns en sort. I vekligheten tillverkar SSAB 
Tunnplåt mer än 200 olika kvalitéer. De olika kvalitéerna framkommer genom att man 
varierar kolhalten i stålen och kryddar dem med legeringsämnen i stålverkets kryddstationer, 
CAS-OB (Se (7,8) i Figur 2.3) och RH-anläggningen.  

Efter detta steg lyfts stålskänkarna upp på stränggjutningsmaskinen som gjuter en kontinuerlig 
stålsträng vilken är upp till 180 centimeter meter bred och 22 cm tjock(9). För att kunna 
hantera det färdiga stålet kapas det upp i stycken som max är 11 meter med en vikt på upp till 
30 ton. Sista steget i processen är att låta ämnena svalna, kontrolleras och lastas på tåg(10).  

 

Figur 2.3 Bild över Cas OB , RH, Stränggjutning och lastning
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3 METOD 
I detta kapitel presenteras den metod författarna använt för att genomföra examensarbetet. 
Inledningsvis presenteras hur arbetet är strukturerat. Därefter Presenteras 
Begränsningsteorin vilken har utgjort grunden för att hitta de problemen som måste lösas. 
Slutligen diskuteras viktiga faktorer för att säkerställa att resultatet är objektivt och 
rättvisande. 

3.1 Disposition 
För att genomföra arbetet på ett effektivt sätt bestämdes först hur ramarna för arbetsgången 
skulle ställas upp.  

Genomförandet inleddes med en praktiktid i Adjustaget så att författarna fick se hur arbetet 
utförs. Därefter gjordes en kartläggning av dagen flöden och processer i adjustaget vilken 
resulterade i en nulägesbeskrivning i enlighet med metoden deskription(Ejvegård 2003). 

Figur 3.1: Examensarbetets Disposition 
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Nästkommande moment var insamlande av relevant litteratur och studier av denna. För att det 
mest fördelaktiga angreppssättet skulle användas genomfördes även en metodstudie. I studien 
analyserades ett flertal angreppssätt för att finna det mest fördelaktiga med vilken projektets 
syfte kan uppnås. Slutligen bestämdes att flödet skulle kartläggas genom användandet att ett 
flödesdiagram då det ger en lättöverskådlig bild av verksamheten.  

För att söka efter de åtgärder som behövs för att minska genomloppstiden undersöktes två 
alternativa tillvägagångssätt. Den första ansatsen blev att använda ett Ishikawa-diagram för att 
hitta de bakomliggande problemen. Men snart upptäcktes det att metoden inte gav något 
entydigt svar på hur problemen skulle angripas. Istället fick en ny ansats göras genom att 
utvärdera problembilden med hjälp av Goldratts begränsningsteori för att undersöka vilka 
begränsningar processen innehåller genom att söka flaskhalsar.    

Nuläget analyserades därefter med hjälp av den valda metoden och tillämpbara teorier för att 
lyfta fram de problem som bidrar till förlängda ledtider. Vidare fortsatte arbetet med att arbeta 
fram lösningsförslag för att minska ledtiderna. Genom att spendera mycket tid ute i 
verksamheten och ständigt bolla idéer med de anställda arbetades lösningsförslag fram på de 
identifierade problemen.  

Då lösningsförslagen var väl genomarbetade infördes samtliga förändringar samtidigt för att 
kunna studera den samlade effekten av åtgärderna. 

För att uppnå ett brett samförstånd inom företaget för de problem och lösningar författarna 
förespråkar skapades en styrgrupp bestående av personal från alla nivåer inom företaget. 

Deltagare i projektets styrgrupp: 
Ulf Aili  Avdelningschef 
Torbjörn Haraldson Projektledare för ombyggnationer adjustaget/ Handledare 
Vanja Norberg Tekniker Adjustage 
Alf Mogemark Arbetsledare 
Roger Kaarle  Operatör 
Veijo  Operatör 
Mats Emmoth Projektledare 
Per Rastbäck  Projektledare 
 
Styrgruppen har under projekttiden sammanträtt tre gånger. Vid första mötet fastställdes mål 
och syfte, vid möte två redovisades och verifierades de grundläggande problemen och vid 
sista mötet diskuterades lösningsförslagen innan de infördes.  
 
Förutom att förankra projektet genom styrgruppen har stor del av tiden ägnats till att vara ute i 
verksamheten och där diskutera, intervjua och informera.  

3.2 Theory of constraints 
Första gången teorin ”Theory of Constraints” presenterades var 1984 i boken Målet av 
Eliyahu Goldratt. Teorin förklarade då vilket tankesätt som ska användas för att optimera en 
tillverkningsprocess med fokus på vilka begränsningar systemet har.  (Mabin, Davies, & Cox, 
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2006) I boken söker han en lösning till problemet att det inte finns något strukturerat och 
effektivt sätt att analysera och lösa de problem som ett producerade företag ställs inför. 

För att göra detta möjligt måste det först fastställas vilket mål organisationen ska uppnå. Utan 
ett enhetligt mål kommer de föreslagna åtgärderna bara suboptimera systemet utan att 
förbättra måluppfyllelsen. Därefter kan de aktiviteter som begränsar systemet i sin helhet 
identifieras. I verkligheten underlättas detta av att alla system endast har ett fåtal 
begränsningar.  För att hantera dessa begränsningar konstruerades en femstegsmetod. 
(Goldratt, 1990) 

1. Identifiera systemets begränsningar 
De begränsningar som upptäckts måste även vägas mot vilken inverkan de har på det 
övergripande målet och prioriteras därefter. Denna prioritering ligger till grund för 
nästa steg i processen. 

2. Bestäm hur begränsningarna ska utnyttjas 
Genom sunt förnuft blir lösningen att hela tiden organisera produktionen så de icke 
begränsade resurserna förser begränsningarna, vilka även kallas flaskhalsar, med allt 
de behöver för att kunna arbeta utan avbrott. 

3. Underordna övriga verksamheten till systemets begränsningar. 
Även efter detta steg finns det mycket utrymme för förbättringar, vilket förklaras 
vidare i steg  4. 

4. Höj kapaciteten i flaskhalsen 
Genom att höja kapaciteten i flaskhalsen ökar kapaciteten för hela systemet till dess att 
flaskhalsen inte längre är en flaskhals. 

5. Om begränsningen genom tidigare steg är borttagen ska processen börja om från 
början. 
Det finns alltid en ny begränsning att angripa. Det som dock är mycket viktigt är att de 
regler och policys som antagits för att lyfta kapaciteten på flaskhalsen inte, i sig, 
skapar nya begränsningar i systemet. 

Men i mycket omfattande och komplexa system uppstår begränsningarna i form av policys 
och invanda beteendemönster och inte i form av kapacitetsbrist på utrustning och personal 
utan. Situationen kan då bli så komplex att det är svårt att hitta begränsningen och att veta 
vilken åtgärd som måste genomföras. I det läget är begränsningsteorins ”tankeprocess” mer 
tillämpbar. Tankeprocessen bygger på tre frågor och för att besvara varje fråga finns en 
uppsättning verktyg som hjälper till att skilja på symptom på problem och verkliga problem. 
(Mabin, Forgeson, & Green, 2001) 

3.2.1 Tankeprocessens första fråga 
Den första frågan hanterar problemet med att alla tycks vara dränkta i stora mängder av 
problem som måste lösas. En vanlig lösning är att endast lösa den synliga symtomen utan att 
verkligen gå till grunden och söka efter det egentliga problemet. För att komma åt detta 
problem måste först frågan ”Vad ska förändras” besvaras. (Goldratt, 1990)  
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För att svara på frågan användes det så kallade verklighetsträdet vars uppgift är att avslöja 
kärnproblemen. Det görs genom att söka kausala samband mellan de oönskade effekterna 
(OE) verksamheten uppvisar. Trädet byggs genom att först göra en lista på de oönskade 
effekter organisationen har. Därefter ska sambanden mellan dessa sökas med utgångspunkten 
att ”OM” det första inträffar ”SÅ” leder det oundvikligen till det andra. (Noreen, Smith, & 
Mackey, 1995) 

 För att göra detta på ett objektivt sätt används en uppsättning regler vilka kallas kategorier av 
legitima reservationer, dessa används alltid vid byggandet av logiska träd och kontrollerar så 
alla de beskrivna effekterna är korrekta beskrivna och at trädet är rätt konstruerat. Nedan 
följer en tabell med samtliga. (Dettmer, 1997) 

• Tydlighet: beskriver orden  OE:n tydligt utan tveksamheter? Är det en 
komplettmening? Är OE bara en tanke? 

• Finns Enheten: finns OE? Finns det empirisk data för att stödja OE:n? 
• Sambandet: verkar sambandet mellan de två OE vara logiskt? Är det verkligen så att 

orsaken leder till den angivna effekten? 
• Orsaken Tillräcklig: Är orsaken tillräcklig för att förklara hela effekten? 
•  Fler orsaker? Om inte de angivna orsakerna förklarar hela effekten vilka fler orsaker 

(OE) kan 

3.2.2 Tankeprocessens andra fråga 
Då grunden till problemen är kartlagt är en vanlig reaktion att direkt försöka förändra 
situationen. Problemet i detta är att det många gånger inte finns ett klart mål för vad 
förändringen ska leda till. För att förändringen ska lycka måste därför först ett mål ställas upp 
med frågan: ”Vad ska förändringen leda till?” (Goldratt, 1990) 

3.2.3 Tankeprocessens tredje fråga 
Den sista grundläggande frågan som måste besvaras innan arbetet kan påbörjas är ”Hur ska en 
förändring skapas?”. En grundregel för att lyckas med förändringen är att söka de enkla 
lösningarna. Det kan låta som en självklarhet men i verkligheten används ofta för avancerade 
lösningsförslag med misslyckande som resultat. (Goldratt, 1990) 

För att hitta svar på dessa frågor finns också ett antal hjälpmedel i begränsningsteorins 
tankeprocess. I det här projektet har dock lösningarna inte varit utav någon kontroversiell 
natur utan fråga 2 och 3 har kunnat besvaras direkt. 

3.3 Datainsamling 
Det finns många metoder att använda sig av när det gäller datainsamling. Valet av metod 
påverkas till stor del av hur undersökningen genomförs och dessutom vilka begränsningar 
som finns i fältarbetet. Datatyper kan delas in i primärdata och sekundärdata och valet av 
insamlingsmetod måste anpassas för respektive datatyp. (Ib Andersen, 1998) 
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3.3.1 Primärdata 
Primärdata är data som samlas in för första gången det vill säga att den inte finns tillgänglig 
sedan tidigare. Exempel på insamlingsmetoder för primärdata är enkäter, intervjuer, bokföring 
och direkta observationer (Hartman, 2004). Den insamling av primärdata som skett till detta 
examensarbete har gjorts med intervjuer, samtal med kunniga personer inom företaget, genom 
direkta observationer och experiment ute i verksamheten.  

Deltagande observation 
Deltagande observationer är när forskaren beskriver ett skede eller en process som han deltar i 
eller en organisation som han är aktiv medlem av eller på annat vis har praktiskt inblick i. 
Fördelen med deltagande observation är att det ger möjlighet att verkligen gå på djupet och 
sätta sig in i och förstå processerna (Ejvegård, 2002). Denna typ av observationer är frekvent 
använd i detta examensarbete, dels för dess praktiska tillämpbarhet i Adjustagets processer 
och det minimala störningsmoment den utsätter den löpande verksamheten för.  

Intervjuer 
När information om tyckanden, kunskaper, åsikter, uppfattningar och liknande samlas in hos 
en population är ofta muntliga intervjuer ett bra tillvägagångssätt (Ejvegård, 2003). Detta 
verktyg är även använt i detta examensarbete för att förstå hur processerna i adjustaget 
fungerar och även personalens åsikter om vad som inte skulle behöva förbättras. 

Det vanligaste i forskningssammanhang är att en intervjuare frågar ut en respondent i taget. 
Endast i rena undantagsfall och för särskilda syften finns tillfällen då det är flera intervjuare 
för en respondent eller flera respondenter för en intervjuare samtidigt (Ejvegård, 2003). 
Intervjuernas upplägg i detta examensarbete har varierat, intervjuer bestående av en eller flera 
respondenter har använts. Intervjuerna har dock aldrig varit formella utan har oftast gått till så 
att intervjuaren gått med respondenten och ställt frågor under raster och pågående arbete. 

3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som insamlats och sammanställts av andra personer, forskare eller 
institutioner (Hartman 2004). Författarna har använt sig av sekundärdata för att skaffa sig en 
bred teoretisk grund inom ämnet i form utav litteraturstudier och tidigare utbildning. 
Dessutom är har sekundärdata i stor utsträckning använts i form av historisk data från 
företagets produktionsplanerings program. 

 Vid sökandet efter data som skulle kunna ligga till grund för att hitta systemets flaskhals/ar 
framkom det snart att dokumentationen av denna information för utrustningen i adjustaget i 
många fall har stora brister och att det därför inte går att hitta flaskhalsen genom att mäta 
tid/enhet. Tidsperspektivet för projektet är för kort för att författarna själv skulle kunna utföra 
en rättvisande tidsstudie för utrustningen. Istället har alternativa metoder som att söka efter 
stora buffertar och välgrundade antagande fått användas. 
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4 TEORETISKREFERENSRAM 
Teoriavsnittet börjar med en övergripande genomgång av examensarbetets huvudsakliga 
problem, ledtid. Därefter presenteras de teorier som legat till grund för att lösa problemen i 
arbetet. 

4.1 Disposition 

  

4.2 Ledtid 
Med produktionsledtid menar (Mattson & Jonsson, 2003) den kalendertid som krävs för att 
genomföra en tillverkningsprocess. För standardartiklar är det samma tid som det tar från att 
materialbehov uppstår tills att en färdig produkt kan börja användas. För icke standardartiklar 
måste även hänsyn tas till konstruktion och produktionsberedning då ledtiden ska beräknas. 

Produktionsledtiden för standardartiklar kan i sin tur delas upp i fem underliggande 
huvudmoment enligt Figur  (Ibid). För det aktuella projektet är endast steg fyra relevant då 
materialplaneringen, orderhanteringen och instartsplaneringen är genomförd av tidigare 
instanser och inleveranstiden motsvarar transporttiden till Borlänge vilken inte heller ligger 
inom projektets ramar. Kvar är steg fyra, genomloppstiden. 

Orderhanteringstid
Materialplaneringstid

InleveranstidKötid Genomloppstid

 

Figur 4.1 Produktionsledtidens ingående delar 

Enligt Mattson & Jonsson (2003) kan denna i sin tur delas upp i transporttid, kötid, 
omställningstid och produktionstid (se Figur ).  Kötiden är den tid en produkt måste vänta 
innan nästa operation kan initieras. Vanligast uppstår den då flera produkter samtidigt behöver 
tillgång till en och samma resurs. I Genomloppstiden måste det även tas hänsyn till mindre 
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störningar vilka uppstår löpande, dessa kan vara mindre reparationer och kontinuerligt 
underhåll.  

För att kunna påbörja en ny order krävs det i vissa lägen att maskinen måste ställas om. Detta 
tidsavsnitt kallas omställningstid. Denna tid ska vara oberoende av hur många produkter som 
ska tillverkas annars rubriceras den som en del av produktionstiden. Definitionen för 
produktionstid är den tid förädlingen av en produkt pågår. För vissa operationer är det inte 
möjligt att fastställa produktionstiden för varje specifik produkt, istället kan man använda en 
schablonmässig tid där omställningstiden och produktionstiden slås samman. (Ibid.) 

Slutligen måste transporttiden fastställas. Det är tiden mellan det att produktionstiden slutar 
till det att produkten transporterats till nästkommande operation. (Ibid.) 

Transporttid Omställningstid

Kötid Produktionstid

 

Figur 4.2 Genomloppstidens ingående delar 

4.3 Tidens kritiska betydelse 
För att skapa ett effektivt logistikflöde är tiden av kritisk betydelse.  Med korta 
genomloppstider minskar företaget kapitalbindning genom att minde material är uppbundet 
lager och produkter i arbetet (PIA). De korta tiderna bidrar även till att varorna kan levereras 
till kund med kortare ledtid vilket i sin tur är positivt för både kundtillfredsställelsen och för 
risken att marknaden inte längre ska efterfråga de tidigare producerade varorna (Jonsson & 
Mattson, 2005). 

I ekonomiska termer beräknas kostnaden för inventarier, det vill säga lager och PIA 
tillsammans, genom att fastställa det genomsnittliga värdet och därefter multiplicera värdet på 
dessa varor med företagets lagerränta.  (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2007) 

Om det antas att ett företag har i genomsnitt har 20 procent av sin årsförsäljning bundet i lager 
och PIA och därefter multiplicerar det med en lagerränta på 30 procent, vilket är en realistisk 
räntenivå, blir resultatet att den årliga kostnaden för inventarierna blir 6 procent av den totala 
försäljningen.  Detta ska i sin tur jämföras med nettoresultat som ofta ligger på knappt 10 
procent av försäljningen, alltså skulle en halvering av inventarienivån leda till en 30 procentig 
förbättring av nettoresultatet. (ibid) 

4.4 LEAN production genom eliminering av slöseri 
Ett sätt att minimera inventarierna är att använda sig av teorin Lean production. Konceptet 
härstammar ursprungligen från Toyota och dess berömda Toyota Produktion System där 
målet är att rätt vara ska produceras i rätt volym i rätt tid. För att uppnå detta förespråkar 
teorin att alla former av slöseri i ett företag måste elimineras. Det som dock måste 
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understrykas är att Lean inte handlar om neddragningar eller bantning. Det handlar om att få 
organisationen att komma i form för att kunna utföra de uppgifter den står inför. Att likna 
systemet med människan ger en bra bild av tankesättet. En anorektisk kropp kan inte prestera, 
utan kroppen måste vara vältränad och få den näring som behövs för att kunna arbeta på topp. 
(Bicheno, 2006) 

Enligt Ohno finns det sju sorters slöseri. Genom att eliminera dessa byggs ett starkare företag 
som kan reagera snabbt med ett flexibelt flöde. Eller som Taiichi Ohno själv beskrev det: ”Vi 
minskar den tiden genom att plocka bort slöseri som inte skapar värde” (ibid) 

Detta tankesätt frångår det massproducerande systemet eftersom det leder till långa ledtider 
och många former av slöseri. Istället läggs fokus på att uppnå korta ledtider för och därmed 
bli ordervinnare. Som en följd av att tiden minskas, minskas även slöseriet och därigenom kan 
företaget dessutom börja konkurrera med priset. (ibid) 

Genom denna förändring ökar dessutom flexibiliteten och företaget når större möjligheter att 
närma sig den ideala partistorleken på”1”.  Att kunna producera en och en ger en otrolig 
konkurrensfördel då man kan producera exakt det kunden vill ha inom en mycket kort tid. 
(ibid) 

För att det ska vara möjligt att tillhandahålla det kunden vill ha när han vill ha det måste 
produktionen karakteriseras av ett konstant flöde. Varje aktivitet som inte är värdeskapande 
stoppar upp flödet och förlänger tiden till kund vilket därmed leder till att företaget inte lyckas 
leva upp till målet. (ibid) 

En bra minnesregel för att kunna kartlägga vilka de sju formerna av slöseri är att fråga ”Vem 
är TIM WOOD” och svaret är ”Transport, Inventory, Motion, Waiting, Overproduction, 
Over-processing och Defects. (ibid) 

Dessa är de också de utgångspunkter författarna har använt sig av för att minska 
genomloppstiderna i projektet.  

4.5 Flödesscheman 
Flödesschema är ett hjälpmedel för att beskriva hur ett arbete utförs eller borde utföras. 
Verktyget är populärt inom förbättringsarbete och förekommer inom många olika områden. 
Några vanliga tillämpningar är identifiering av problem, definition av problem, 
problemanalys och problemlösning, beskrivning av färdig lösningar samt uppföljningsarbeten 
(Sörqvist, 2004).  

Ett flödesschema består av ett antal symboler som betecknar olika arbetsmoment och 
aktiviteter. Dessa binds samman med pilar varigenom olika processer och flöden kan 
beskrivas (Se bilaga 1 för exempel). 

Grunden för att upprätta ett bra flödesschema ligger i att ha tillång till de individer som har 
bäst kunskaper och erfarenheter av det arbete som ska beskrivas. Detta kan antingen ske 
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genom att involvera de individer som utför det aktuella arbetet i den grupp som genomför 
kartläggningen, alternativt att man utför systematiska intervjuer med dessa (Sörqvist, 2004) 

Ett flödesschema kan konstrueras på olika sätt. De två vanligaste sätten är flödes- och 
aktivitetsbaserad tekniker. Vid flödesbaserade kartläggningar följs det flöde som skall 
kartläggas och samtidigt upprättas flödesschemat. Tekniken fungerar bra då det flöde som 
studeras är tydligt och konkret. Nackdelarna med denna teknik är att den lätt leder till 
förenkling och idealiseringar (Sörqvist, 2004). 

Aktivitetsbaserad kartläggningsteknik bygger istället på att först identifiera samtliga 
aktiviteter som finns inom flödet eller processen, varefter dessa kopplas till ett flödesschema. 
Denna teknik är mer arbetskrävande, men medför i gengäld att ett mer fullständigt 
flödesschema med större säkerhet kan tas fram. Några viktiga moment i detta arbete är: 

1. Definiera och avgränsa processen.  
2. Fastställ flödesschemats användning.  
3. Identifiera aktiviteter. 
4. Sortera aktiviteter 
5. Beskriv processen. 
6. Komplettera flödesschemat. 
7. Dokumentera. 

Vid dokumentationen av processen används ett antal standardiserade symboler för att beskriva 
de ingående aktiviteterna. Alla aktiviteter ska namnges på ett enkelt och tydligt sätt. När 
dokumentationen är klart skall den granskas med avsikt att få fram eventuella brister 
(Sörqvist, 2004). 

4.6 Littles lag 
Det finns ett samband mellan antal produkter i arbete och antal utleveranser som ett 
produktionsavsnitt klarar av att leverera. Detta samband bevisades av John Little år 1961 och 
resulterade i formeln: 

       (1) 

Där L betecknar det genomsnittliga antalet inne i systemet under betjäning eller i väntan,  
betecknar ankomstintensiteten och W den genomsnittliga tiden en produkt är i inne i 
produktionsavsnittet (Segerstedt, 1999).  

Littles formel kan tillämpas på allt i ifrån väldigt komplexa produktionssystem till en enkel 
maskin och kan användas för att uppskatta en möjlig leveranstid. Formeln har också använts 
för att härleda sambandet mellan PIA och genomloppstid, med syfte att visa på att en för högt 
PIA ökar genomloppstiden för produkterna i produktionssystemet. När systemets 
utnyttjandegrad stiger, (andelen av den totala tiden som systemet utnyttjas) ökar även 
genomloppstiden, först måttligt och slutligen mycket snabbt (Se Figur ). När 
utnyttjandegraden närmas sig 100 procent är systemet eller maskinen ständigt sysselsatt. Om 
det finns en variation i ankomsten av jobb eller i bearbetningstiderna förstoras problemet, 
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detta på grund av att tid som förloras på grund av variationer inte kan återvinnas (Segerstedt, 
2003). 

 

Figur 4.3 Samband mellan genomloppstid och utnyttjandegrad 

Sambandet är ett värdefullt hjälpmedel för produktionsplanering, optimering och 
vidareutveckling av produktionsverksamheten. Det är viktigt att styra utvecklingen så att den 
är gynnsam i förhållande till storheterna genomloppstid, PIA och utleveranser. Detta för att ett 
högt resursutnyttjande, låg kapitalbindning och hög leveranssäkerhet kan åstadkommas 
(Segerstedt, 2003). 
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
Nulägesbeskrivningen börjar med en inledande beskrivning av hur det teoretiska flödet i 
adjustaget är tänkt att fungera. Senare beskrivs varje enskild funktion i flödet, här förklaras 
ingående hur operationen utförs. Slutligen klargörs hur personalen är fördelad och hur 
företagets datorsystem fungerar. I de områden där problem identifierats listas dessa i slutet 
av respektive delkapitel.  

Disposition 

 

5.1 Flödesbeskrivning 
Tillverkningen av ämnen sker till största del mot kundorder från valsverket i Borlänge. Enligt 
en överenskommelse med kunden har verksamheten i adjustaget 5 dygn på sig att leverera det 
färdigproducerade stålet. Under dessa fem dagar ska en rad operationer hinna genomföras och 
regelverket för arbetet är beskrivet i ”MS-standarden” vilket är ett ganska luddigt och 
ofullständig regelverk. 

Adjustaget är indelat i två hallar vilka betecknas som svalhall och behandlingshall(se Figur 
5.1). Till svalhallen anländer ämnena via var sin rullbana från stränggjutningsmaskin fyra och 
fem. Ämnet lyfts bort från rullbanan för att svalna på någon av svalplatserna alternativt i en av 
svalningshuvarna 1-5. När ämnet svalnat tillräckligt lyfts det upp på syningsbädden som för in 
det i behandlingshallen. Vid bädden kontrolleras kvaliteten och beroende på om ämnet ska 
behandlas eller lastas lyfts det med travers till antingen någon av behandlingsstationerna, eller 
till en väntande tågvagn, är det upptaget på nästa anhalt läggs ämnet på en lagerplats för att 
flyttas till nästa anhalt så snart som möjligt.   



  NULÄGESBESKRIVNING   

18 

 

Figur 5.1 Skalenlig ritning över adjustaget. 

5.2 Svalhall 
Stränggjutningsmaskinerna gjuter med en kontinuerlig hastighet på upp till 1,5 meter per 
minut vardera.  Stålsträngarna som gjuts kapas i bitar med en längd på mellan 5,5 och 11 
meter. Detta leder till att ett nytt stålämne anländer till svalhallen med en sekvens på mellan 
3,7 minuter och 7,7 minuter.  Ämnena rullar ut till svallhallen på rullbanorna och stannar 
automatisk när de når slutet på rullbanan. När detta sker får traversförarna i de två traverserna 
upp ämnet på sin skärm i hytten och den närmaste traversen åker och hämtar ämnet innan 
nästa anländer. Beroende på vilket ämne som kommer ut kan en rad olika scenarion inträffa. 
Till att börja med finns tre huvudsakliga flöden som mer än 95 procent av alla ämnen tar. 

5.2.1 Ämnessvalning 
Första scenariot är att ämnet läggas på valfri bädd i svalhallen, antingen som ensamt ämne 
eller i en stack på upp till tre charger. Alternativ två är att ämnena måste läggas i en stack med 
andra ämnen då de ska svalna långsamt (24 h), varje stack ska då innehålla minst en charge . 
Slutligen finns de ämnen som ska läggas under en av de fem huvarna för att svalna långsamt 
(24 h). Huvarna har genom åren förändrats vilket lett till att de i dagsläget skiljer sig åt i 
utformning. I Tabell 5.1 anges hur många charger varje huv rymmer. 

Tabell 5.1 Antal charger respektive svalningshuv rymmer 

Huvnummer: 1 2 3 4 5 
Antal Charger 1-2 1-2 2-3 4-5 4-5 

 

De kvalitéer som idag kräver långsam svalning under huv för att inte spricka blir en allt större 
del av produktmixen för SSAB Tunnplåt. Det finns därför ett starkt intresse i företaget att 
utöka sin kapacitet för tillverkning av dessa stålsorter. I dagsläget är antalet svalningsplatser 
under huv den begränsande faktorn för kvalitéer vilka kräver långsam svalning. Normalt finns 
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det plats för cirka 15 charger att svalna samtidigt under huv. Det ger en möjlighet att svalna 
cirka 8000 ton under huv per vecka om man tar hänsyn till produktmix och in och 
utlastningstider ur huvarna. 

(15 charger x 100 ton/charge) x (7 dagar/ 1,25 dagar per svalnings cykel )=  

= 8400 ton/vecka               (5.1) 

För att kunna möta efterfrågan på de produkter som kräver svalning under huv vill SSAB öka 
sin huvkapacitet vilket innebär att fler huvsvalningsplatser måste byggas. 

Övriga procedurer som kan inträffa är att ämnet redan är dokumenterat skrot då det anländer 
till svalhallen och endast måste svalna till en sådan temperatur att det går att lyfta ut. Det finns 
även sekunda sorterade ämnen vilket innebär att ämnet vid tillverkning inte riktigt uppfyllt 
kvalitetskraven. Oftast sekundaklassas ämnet då det blivit fel i dess sammansättning, antingen 
på grund av föroreningar eller fel mängd tillsatslegering gentemot stålkvaliténs recept. 
Sekundaklassning utförs av Borlänge efter kontakt med slutkunden. Anser kunden att 
analysen är bra nog behandlas ämnet fortsättningsvis som ett prima ämne. Då kunden anser att 
analysen är för dålig men Borlänge tror att en ny kund ska kunna hittas behandlas ämnet 
fortsättningsvis som sekunda. De ämnen som är sekunda behandlas på samma sätt som prima 
förutom att de slutligen lastas på lastbärare och dras ut med dragare till utelager i väntan på att 
en kund ska hittas. Historiskt sett har 30 procent av sekundamaterialet sålts. Sekundamaterial 
kan ligga i utelagret i max 3 år eftersom samma chargenumrering återkommer med cirka 3 års 
intervall och därför måste materialet skrotas då datorsystemet inte klarar att hålla 2 charger 
med samma chargenumrering i systemet samtidigt. 

Om analysfelet är för stort skrotklassas materialet. Det är inte ovanligt att beskedet om 
hurvida materialet är sekunda eller skrot låter vänta på sig. Ytterligare ett alternativ är att 
ämnen med en blandning av två olika stålkvaliteter, vilka skapas vid kvalitetsväxlingar i 
gjutningen, flyttas till en provtagningsstation. I stationen skärs en provbit ut i vardera änden 
för att säkerställa att de olika kvaliteterna verkligen skiljts åt. Efter provtagningen skickas 
ämnet direkt till skrotutlastningen då det är osäljbart. 

Tabell 5.2 Huvudgrupper av ämnen och vilka krav på hantering de har 

Huvudgrupper av ämnen Hanterings krav 
Vanligt stål utan krav på särskild 
svalning Svalnas på snabbast möjliga sätt, synas och lastas 

Stackämnen Måste svalna i stackar innehållande minst en charge för 
att undvika sprickor, har ibland krav på ”inre prov” 

Huvämnen Avancerade stål som måste svalna långsamt i huvar för 
att undvika sprickor, krav på ”inre prov” är vanligt 

Skrot Ska lyftas ut ur hallen så fort som möjligt för att inte ta 
plats  

Sekunda Kraven uppfylldes inte men ämnet kan vara säljbart 
ändå 
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5.2.2 Hallutformning 
Svalhallens bredd gör det möjligt att rymma två rader med ämnen av fullängd (11 meter) och 
om korta ämnen på 5,5 meter gjuts läggs det två på längden i varje stack. Men enligt Figur 5.1 
går en stor del av lagerytan åt till annat än svalning, t.ex. syningsbäddar, provtagning, 
utlastning av skrot och huvar. Dessutom används delar av ytan till att förvara ämnen som inte 
fått klartecken att skickas till behandlingshallen då provsvar inväntas eller att det inte ska med 
nästa tåg. Ursprungligen konstruerades hallen för att kunna ta emot 800 tusen ton per år men 
idag är volymen 2,1 miljoner ton och målet för år 2010 är 2,5 miljoner ton.  

5.2.3 Traverser 
Traversföraren får själv välja var i hallen ämnet ska läggas, så länge krav om huv och stack 
tillgodoses. Praxis är att det nya ämnet läggs i den vänstra delen av det tomrum som bildats av 
att svalnade ämnen lyfts till syningsbädden.  För att det ska gå lätt att hitta ämnena i hallen 
förses varje ämne med en positionsbestämning i PROST, SSAB:s 
produktionsplaneringssystem. Hur detta fungerar presenteras mer ingående i kapitel 5.10.   

Traversförarna lyfter upp ämnena på norra syningsbädden i den ordning de kommer upp på 
skärmen vartefter tid finns. Kravet för att få lägga upp ämnena på syningsbädden är att de inte 
får vara i varmare än 350 grader men helst ska temperaturen sjunka till 200 grader. Detta 
används mer som tumregel än krav då plats för nyanlända ämnen hela tiden måste skapas. 
Praxis och regler för svalningstider finns i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3 Praxis för svalningstider. De tider vilka är empiriskt undersökta har markering i kolumnen 
Uppmätt 

UPPLÄGGNING SVALNINGSTID FÖR 
NER TILL 200 ºC 

KRAV UPPMÄTT 

1 ÄMNE 8  X 
2 ÄMNEN 12   
1 CHARGE 26  X 
1 CHARGE STACKSTÅL 24 X  
1 CHARGE HUVSTÅL 24 X  

 

Problem 

• Svalningsytan är liten: Svalhallen konstruerades ursprungligen för att klara 800 tusen 
ton och tar idag emot 2,1 miljoner ton vilket leder till platsbrist och längre svaltider.  

• Traverser går sönder: Den höga arbetstemperaturen samt uteblivet underhåll på grund 
av tidsbrist gör att traverserna i svalhallen ofta går sönder.  

• Svårt att transportera ut skrot: Högsta prioritet ligger alltid på att tömma rullbanorna 
på nygjutna ämnen och lyfta upp ämnen till syningsbädden först därefter används 
övrig tid till att utföra extra uppgifter som att lyfta ut skrot. Men även om tiden finns 
är det inte alltid det finns tomma lastbärare på plats. 

• Sekundahantering: enligt nuvarande rutiner ska dessa vid behov gå igenom behandling 
trots att kund saknas och det i många fall blir skrot i slutändan. Dessa tar upp kapacitet 
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vilken istället skulle kunna användas för orderbundet material. Besked om sekunda 
eller skrot tar ibland tid. 

• Värmestrålning: Provtagning sker medans ämnet är väldigt varmt, detta är ingen bra 
arbetsmiljö. 

5.3 Syningsbädd 
Det finns två syningsbäddar i adjustaget, norra och södra. Dessa används för att förflytta 
ämnen mellan svalhallen och behandlingshallen, dock används den södra i regel endast då den 
norra är trasig. Samtidigt som ämnet flyttas mellan hallarna synas dessa för kvalitetsbrister 
som tillexempel sprickor. Här finns även möjlighet att vända på ämnet för att syna båda 
sidorna av ämnet samt för att kunna vända ämnet ”rätt väg” om pilhöjden (Se Figur ) på 
ämnet är stor. Ämnena måste vändas rätt väg så de lastas som på 1b (Figur ), då kan de inte 
röra sig på tågvagnarna.  

Vid eventuella defekter på ämnena kodas dessa med en felkod i PROST beroende på vilken 
efterbehandling som krävs för att komma till rätta med felet. Finns inga fel på ämnet lastas 
ämnet direkt på tåget såvida det inte finns krav på att ett inre prov måste skäras ut (se avsnitt 
5.6).  

 

Figur 5.2 Exempel på pilhöjd, ojämn svalning gör att ena sidan av ämnet drar ihop sig snabbare vilket 
resulterar i att ämnet böjer sig mot den sida som svalnar snabbast 

Syningsbädden är till åren kommen och enligt operatörerna står bädden still cirka en gång per 
skift på grund av att något fel uppstår. Vanligt återkommande är hydraulläckage då bädden 
drivs på detta sätt. Fel kan härledas till för höga temperaturer på de ämnen som går över 
bädden. Vid höga temperaturer utvecklas även rök då hydraulolja avdunstar från läckande 
hydraultuber med dålig luftmiljö som följd.  

För att förbättra märkningen målas ämnets ID-nummer manuellt på kortsidan. Färgen är 
baserad på lacknafta och när ämnet har för hög temperatur förångas lacknaftan snabbt och 
bidrar till en dålig arbetsmiljö. Det händer även att traversföraren lägger ned ämnen på bädden 
då den är i rörelse trots att detta inte är tillåtet vilket medför stora påfrestningar för 
hydrauliken.  

Det förs ingen logg över hur ofta bädden är trasig, hur länge den förblir trasig inte heller vad 
felet berodde på. 
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Problem 

• Arbetsmiljö: dunstande hydraulolja och färg samt drag från svalhall försämrar 
arbetsmiljön. 

• Down-time: Bädden är gammal och ofta trasig vilket leder till förseningar av syningen 
och överförandet av ämnen 

• Driftjournal: Ingen driftlogg förs vilket gör det svårt att härleda kapacitetsbrister och 
liknande till syningsbädden. 

• Skrot går ibland över syningsbädden: Även skrotklassat material kan ibland föras över 
bädden in i behandlingshallen. Detta är slöseri med resurser i form av extraarbete. 

5.4 Behandlingshall 
I behandlingshallen sker största delen av arbetet med att färdigställa materialet för leverans 
och dessutom har hallen cirka 40 lagerplatser för ämnen som väntar på att lastas. Den största 
delen av materialet som kommer över syningsbädden lastas direkt på tågvagnar för vidare 
transport men en viss del måste lagras i väntan på lastning eller behandling.  

När det inte finns tillgång till tågvagnar stackas leveransklart material på lagerplatserna i 
väntan på leverans. Stålet sorteras efter längd och bredd för att därigenom få samma vikt på 
allt material i samma stack, vilket underlättar när tåget ska lastas. 

När material ska flyttas från lagerplats till en operation eller tågvagn används olika strategier 
för hur lagret töms. Vissa skiftlag arbetar efter att hålla jämn höjd på stackarna medan andra 
tömmer hög för hög. De olika arbetssätten leder till att visst material kan blir inlåst längst ner 
i en stack under mycket lång tid och blir då leveransförsenat. 

 Nedan presenteras de olika bearbetningsstegen som genomförs i hallen förutom lastning och 
lagring. 

5.4.1 Kallslittsmaskin 
Det finns 2 stycken slittmaskiner i behandlingshallen, norra och södra. I slittmaskinen finns 
möjlighet att med hjälp av brännare kapa och kanta ämnet till en annan längd eller bredd än 
det hade vid tillverkningen i stränggjutningsmaskinen. Ämnen som i strängen fått för stor kil, 
dvs. att en breddomställning större än 45 mm gjorts på ämnet, måste kantas så det inte skiljer 
mer än 45 mm mellan fram- och bakända. Att kanta ett ämne är en långsam process. Ett ämne 
som är 11 meter långt och måste kantas längs hela längden tar cirka 2 timmar i maskinen, 
dock är det mera vanligt att bara kanta en del av ämnet. Enligt operatörerna kan man behandla 
cirka 20-40 ämnen på 8 timmar om utrustningen fungerar ordentligt. Det är även möjligt att 
kapa ämnen om de har en defekt del eller om dubbel längd gjutits ut, det vill säga ett 11 
meters ämne istället för två 5,5 meters ämnen har producerats.  

På vissa ämnen måste ett så kallat inre prov tas vilket skärs ut i slittmaskinerna. Provet tas för 
att titta efter inre sprickor eller andra kvalitetsbrister i de färdiga ämnena. För de flesta 
kvalitéer med inre prov måste då de resterande ämnena i chargen stoppas och invänta 
provsvaret innan de får lastas på tåget. 
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Slittmaskinerna är NC-maskiner och möjligheten att göra förprogrammerade funktioner finns. 
Det innebär att det skulle gå att skriva ett program för tillexempel provtagning som operatören 
bara skulle behöva starta så sköter maskinen resten. Programmeringsapplikationen har 
använts men efter många reparationer och byte av styrkretsar och liknande har dessa program 
försvunnit. 

Åldern på slittmaskinerna har i dagsläget stor inverkan på dess kapacitet. Sedan en tid tillbaka 
finns inte något utbud av reservdelar till maskinerna vilket gör att de är trasiga en länge tid när 
de väl går sönder då många delar måste specialtillverkas. Det finns ingen logg förd över den 
tid då slittmaskinerna står stilla men enligt operatörerna och reparatören står de stilla minst 30 
minuter per skift vilket resulterar i ämnesköer i behandlingshallen.  I brist på kapacitet i 
slittmaskinerna har provisoriska kapbäddar gjorts där ämnen som bara ska kapas kan 
bearbetas så att slittmaskinerna endast behöver skära ut prover och kanta. 

Skrothantering som kommer utav kantning och kapning behöver komma ut ur 
behandlingshallen. Hanteringen kräver kapacitet av traverser, uppläggsplats och transport ut 
ur hallen.  

Problem 

• Kapacitetsbrist, slittmaskinerna klarar inte av den mängd ämnen som ska gå igenom 
stationen och köer bildas. 

• Down-time, utrustningen är gammal och går sönder ofta. 
• Reservdelsbrist, svårt att få tag på vilket leder till länge stoptid och minskar 

kapaciteten 
• Driftjournal, ingen logg förs över driftstopp vilket gör det svårare att härleda 

kapacitetsbristen. 

Ämneshyvel 
I behandlingshallen finns en fläckhyvel som kan användas till att hyvla bort sprickor och 
liknande kvalitetsbrister som förekommer på ämnen. Varför den kallas fläckhyvel är för att 
den är designad för att hyvla mindre områden, inte hela ämnen. Det finns idag stålkvalitéer 
som helhyvlas på båda bredsidorna, dessa är dock inte så vanligt förekommande i 
produktmixen.  

Ämneshyveln är idag bemannad med kontinuerligt 2-skift vilket innebär att det finns 
operatörer från klockan 06:00 till 22:00. Utöver det finns skiftgående personal som kan köra 
hyveln dygnet runt. Dessa har dock ingen expertis i hur hyveln fungerar så om den skulle råka 
vara trasig eller gå sönder under natten står den till K2 operatörerna kommer på morgonen 
igen.  

Hyveln används till största del till att göra så kallade kontrolldrag vilket innebär att kanterna 
och mitten av ämnet hyvlas för att titta efter sprickor. Detta görs på ett ämne per charge på de 
sprickkänsliga stålkvalitéerna, har ämnet som går genom hyveln inga sprickor släpps även 
övriga ämnen från chargen till lastning.  
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Eftersom hyveln inte är designad för hyvla hela ämnen klarar inte utsuget att suga ut alla 
gaser som bildas vilket leder till rökutveckling i behandlingshallen. Ett annat problem då hela 
ämnen helhyvlas är att hyveln blir för varm. Att helhyvla ett helt 11 meters ämne tar beroende 
på bredd upp till 45 minuter. 

Problem 

• För liten kapacitet: Köer bildas framför hyveln på grund av kapacitetsbrist 
• Arbetsmiljö: Hyveln är inte designad för många av de moment som utförs, 

gasutveckling blir i många fall för stor för utsuget och går ut i behandlingshallen. 
• Driftjournal: Logg över driftstopp förs inte vilket gör det svårt att härleda 

kapacitetsbrist. 

5.4.2 Lastning och traverser 
Efter att ämnet synats kan det om det är utan defekter, så kallat prima, lastas direkt på tågvagn 
av någon av de två traverserna i behandlingshallen.  Det får plats 10 stycken vagnar åt gången 
i behandlingshallen som kan bära max 70 ton ämnen per vagn. Traversförarna som lastar 
vagnarna försöker att lasta så nära maxvikten som möjligt för att maximera fyllnadsgraden på 
tåget. När vagnssettet är lastat dras det ut till bangården av ett lok som därefter kör in 10 nya 
vagnar för lastning. 

Lastningen i sig är inte en begränsande faktor i flödet. Blir tåg försenade beror det oftast på att 
det inte finns ämnen i behandlingshallen som är redo att läggas på tåget. En annan orsak kan 
vara att det funnits ämnen att lasta men att de legat längst ned i en hög med ämnen som inte är 
godkända ännu.  På grund av platsbrist i behandlingshallen går högen inte att lyfta om och då 
måste ämnena vänta. Platsbrist kan i många fall härledas till avsaknaden av gemensamma 
rutiner vilket medför att olika traversförare och övrig personal prioriterar olika vad gäller 
körsätt och placering av ämnen i hallarna. Vid skiftbyte har således inkommande personal 
liten kännedom hur de förgående har placerat ämnen som ska lastas. 

Problem 

• Växling av vagnssett: Ibland finns inte lok tillgängliga för att byta till tomma vagnar 
vilket medför att växlingstiderna blir längre och lastkapaciteten minskar. 

• Optimerad lastvikt: Målet är att fyllnadsgraden ska vara så hög som möjligt, det vill 
säga varje vagn ska ha 70 ton lastat. Målet kan vara svårt att uppfylla då det ibland 
inte finns rätt kombination av ämnen. 

• Oordning i ämneshögarna: Prima ämnen som ska lastas kan ligga längst under i en hög 
med ämnen som väntar på behandling eller är skrotklassade. Eftersom det är platsbrist 
kan man inte lyfta om och placera dessa skrotämnen på annan plats vilket låser upp det 
prima ämnet. 

• Platsbrist: Se ovan 
• Utbildning av vikarier: Bristfällig utbildning av vikarier skapar oreda i ämneshögar. 
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5.4.3 Provberedning och analys 
Provtagning och analysering är en stor del utav verksamheten i adjustaget. Prov görs både på 
stålets sammansättning (mängd legering i stålet) samt vilken inre kvalité ämnet har (sprickor 
inuti ämnet). Proven ser lite olika ut, det inre består av en järnbit som kan liknas ett 
mjölkpaket i dimension medans analysprovet är lite mindre och kubiskt(se Figur 5.3). 

 

Figur 5.3 Till vänster, Ett utskuret inre prov efter behandling Till höger, Ämnen där ett analysprov 
skurits ut 

Inre prov tas inte på alla kvalitéer utan endast på de som har tendens till att få sprickor. Innan 
provet skärs ut får ämnet ligga och svalna antingen i huv eller stack därefter skickas det till 
slittmaskinerna som skär ut provbiten. I nästkommande operationer bereds provbiten i olika 
stationer för att se ut som det gör i Figur 5.3 . Bland annat måste provet slipas och syraetsas. I 
det inre provet tittar sedan provberedningspersonalen efter sprickor som kan uppkomma om 
stränggjutningsmaskinerna inte är i tillräckligt bra skick vid gjutning. Sprickor kan bli till hål i 
den färdiga plåten när denna valsas i Borlänge. 

Analysprov görs i fram och bakända på simuleringsämnen (ämnen som är blandzon av 2 olika 
stålkvalitéer) så fort de har svalnat ned till en temperatur som en människa kan hantera, detta 
sker ofta efter 6-8 timmar eftersom ämnena ligger på en provtagningsbädd (se Figur ) var för 
sig. När analysprovet är taget lyfts simuleringsämnet upp på lastbärare och transporteras 
sedan med dragare ut till skrotgården. 

 

Figur 5.4 Till höger, Bild på provtagningsbädden för simuleringsbitar. Mitten bilden, 2 stycken 
lastbärare. Till vänster, bild på skrotgården 
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5.5 Organisation 
Personalen i adjustaget är uppdelad på olika skifttyper, beroende på behovet av de 
arbetsuppgifter de ska utföra. Den största gruppen personal är de som arbetar 5-skift, det vill 
säga att 5 olika arbetslag turas om att arbeta för att det alltid finns personal på plats. Deras 
uppgifter är att köra traverserna i svalhallen och behandlingshallen, syna materialet i 
syningsstationen och köra slittmaskinen. Till detta behövs fyra traversförare, en 
slittmaskinsoperatör, en synare och en materialman som har ansvaret för att arbetet ska flyta 
på. 

Den andra kategorin är de två som går kontinuerligt 2-skift. De arbetar också alla dagar i 
veckan men inte på nätterna . Arbetsuppgifterna för dessa två är att i svalhallen ta prover ur de 
ämnen med en blandning av två olika stålkvaliteter och hyvla de ämnen som ska hyvlas. 

Slutligen finns det en grupp dagtidsarbetare. Dessa är de 5 som behandlar och analyserar de 
utskurna stålproverna samt en maskinskötare som underhåller hyveln, slittmaskinerna och 
bädden.  

Under sommarmånaderna anställs sommarvikarier för att täcka upp när den ordinarie 
personalen har semester. Utbildningen för dessa varierar men generellt sett är det upp till den 
person de ska vikariera för att lära upp sin vikarie. Det leder till att kunskapsnivån och 
arbetssättet hos vikarierna varierar kraftigt beroende på vem de blir upplärda av.  

Problem 

• Individuellt arbetssätt: Det finns idag inga tillfällen för att alla med samma 
arbetsuppgifter ska kunna träffas och utbyta erfarenheter och skapa ett enhetligt 
arbetssätt. 

• Brist på nedskrivna rutiner: I stort sätt finns inga nedskrivna rutiner för hur arbetet ska 
göras. Det resulterar i varierande effektivitet och dubbelarbete. 

• Ingen postspecifik utbildning till nyanställda: Vilket leder till varierande kunskaps 
nivå. 

5.6 Datorstöd 
I dagsläget används ett datorsystem som härstammar från 70-talet och heter PROST för att 
kontrollera produktionsprocessens alla steg. Programmet bygger på en DOS-miljö där alla 
kommandon utförs med funktionstangenter och kortkommandon. I sin helhet är det ett mycket 
omfattande system men i adjustaget används endast ett mindre antal funktioner. Till största 
del används det för att ange position på ämnena för att traversförarna ska hitta dem i hallarna. 
Förutom det finns information om vilken behandling varje ämne ska genomgå och möjlighet 
att hålla kvar ämnen till det att provsvar kommit från provberedningen. 

I svalhallen används framförallt sidan med namnet ”SLA10F” (namnen på sidorna i PROST 
kommer alltid från vilket kommando sidan har). Överst på denna sida visas de ämnen som ska 
lyftas av rullbanorna. Under detta visas övriga ämnen i svalhallen i omvänd 
kronologiskordning, det vill säga att det ämne som legat i svalhallen längst kommer överst på 
listan. 
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 I normalfallet ska dessa bara vara att lyfta till syningsbädden men av olika anledningar är inte 
alla ämnen klara för att lyftas in till behandlingshallen när de kommer upp på listan. Detta kan 
bero på att ämnena har legat i någon av huvarna, att det är stackämnen, skrot, eller att 
klartecken för lastning inte givits på grund av att provsvar inväntas. Då det händer flyttas 
dessa över till en lagerposition med namnet ”Bädd för syn söder” (BFSS).  

BFSS har istället för att vara den plats dit ämnen datamässigt förs då de ska transporteras över 
södra syningsbädden och synas, som den är konstruerad för, blivit en sida dit alla ämnen som 
för tillfället inte ska synas placeras på. Eftersom sidan är konstruerad för att hålla ämnen som 
förs över syningsbädden har den inga koordinater för position och när ett större antal ämnen, 
ofta över 250 stycken, datamässigt läggs på positionen skapas stor oordning. Det som 
ytterligare försvårar situationen är att ämnen som läggs på denna sida inte heller har någon 
inbördes ordning vilket gör att när ett specifikt ämne ska sökas fram måste operatören läsa 
igenom hela listan tills det rätta ämnet hittas. 

I behandlingshallen används sida SLA01F till största del. Den är uppdelad efter koordinater 
precis på svalhallen men dessutom finns en rad benämneningar på olika platser i hallen för att 
underlätta hanteringen. Först finns platsbenämnengar för ämnen som väntar på hyvling samt 
kap/slitt och dessutom är hallens lageryta indelad i olika sektioner för att traversförarna lätt 
ska hitta.  

Vid ett helt korrekt användande finns dock de flesta funktioner som önskas i programmet men 
det är i många lägen lätt att göra fel och svårt att hitta i systemet för ovana. Den felaktiga 
användningen av BFSS är ett av de mest tydliga problemen men även upplägget på andra 
funktioner bidrar till att programmet blir svåranvänt. 

Problem 

• Felaktigt användande: Det är både lätt att göra fel samt att ta genvägar som leder till 
långsiktiga problem. 

• Positioner försvinner: Genom att använda sig av BFSS uppstår problem med att hitta 
ämnen i svalhallen
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6 NULÄGESANALYS 
Analysen har framförallt två huvudsakliga utgångspunkter: att för det första söka storheter i 
form av volym och tid för att kunna fastställa en genomsnittlig genomloppstid i adjustaget. 
Det andra är att söka grunderna till problemen vilka är presenterade i nulägesbeskrivningen 
genom att använda begränsningsteorins tankeprocess.   

6.1 Disposition 

 

6.2 Genomloppstid 
Ett populärt sätt att studera flöden i en verksamhet är att konstruera ett flödesschema. 
Processen förklaras där genom att alla arbetsmoment och aktiviteter beskrivs med hjälp av 
figurer, vilka binds samman med pilar varigenom olika processer och flöden kan visualiseras 
(Sörqvist, 2004). 

Flödesschemat skapades utifrån den information som tagits fram i nulägesbeskrivningen. 
Vidare grupperades de olika stålkvalitéerna in i undergrupper enligt, huv-, stack-, och övriga 
ämnen. Anledningen till denna gruppering är att ämnena inom respektive grupp genomgår i 
princip identiska flöden men att det skiljer sig kraftigt mellan grupperna och därför har olika 
genomloppstid. 

För att kunna undersöka genomloppstiderna och hur stora de olika grupperna är användes 
sekundärdata från PROST. Denna information togs fram med hjälp av Microsoft query och 
sorterades därefter i Excel för att identifiera de sökta storheterna. Genomloppstiden samt 
aktuellt tonnage fastställdes i samtliga delprocesser i flödet (Se bilaga 2 och 3). 

6.3 Kapacitetsberäkningar för processerna adjustaget 
Det första steget i begränsningsteorin är att identifiera systemets begränsningar. Därefter ska 
dessa viktas mot vilken inverkan de har på det övergripande målet. (Goldratt, 1990) 
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För att identifiera eventuella flaskhalsar som kan bromsa upp flödet i adjustaget måste en 
kapacitetskontroll utföras. Alla adjustagets processer är idag inte värdehöjande för produkten 
utan stora delar är väntetid och buffterttid. Eftersom adjustaget är sista anhalt och ett mycket 
mindre kostnadsintensivt avsnitt än strängen och LD-verket är det extra viktigt att det inte 
finns en flaskhals i avsnittet som drar ned den slutgiltiga produktionskapaciteten för 
stålverket. 

6.3.1 Svalhall 
Svalhallens kapacitet bestämdes genom att studera antalet svalplatser och vilken tid som åtgår 
för att svalna ämnena ned till rätt temperatur. Utrymmesberäkningar gjordes både teoretiskt 
via CAD-ritningar och praktiskt genom att räkna antalet svalplatser ute i svalhallen för hand. 
Därefter undersöktes om någon alternativ struktur på upplägg skulle utnyttja ytan effektivare. 
Resultatet blev att dagens 110 svalplatser inklusive huvplatser måste anses vara i det närmaste 
maximerat. Antalet kan dock variera något beroende på vilken bredd ämnena har. I dagsläget 
producerar de 2 stränggjutningsmaskinerna i genomsnitt cirka 272 ämnen per dygn. Det 
betyder att varje svalplats i snitt måste ta emot cirka 2,4 ämnen per dygn.  

Den tid som är avsatt för svalning baseras i dagsläget inte på någon undersökning utan har 
lagts på en nivå som antas vara väl tilltagen för att ämnet ska hinna svalna till hanterbar 
temperatur. En svalningsstudier har dock gjorts på ämnen som kan svalna ett och ett. Där 
fastställs svaltiden för ett ämne som svalnar ensamt till cirka åtta timmar 
(Wemmerhag(2001)). Resultatet blir då att det går att omsätta varje svalplats 3 gånger per 
dygn 3 110 330   ä  och därmed finns kapacitet nog i hallen för att kunna 
svalna ämnen ett och ett och därigenom minska ledtiden högst visentligt.  

Att kunna omsätta varje svalplats 3 gånger per dygn är dock ett högst teoretiskt resonemang . 
Vid studier av produktionsmixen framkommer det att i snitt 45 av de 272 ämnen som 
produceras per dag är kvalitéer med krav på svalning i stack eller kontrollerad svalning under 
huv. Dessa har en betydligt längre liggtid på grund av den långsamma svalningsprocessen och 
provsvarsväntan. I snitt belägger de därför 20 platser i hallen. Kvar är 90 platser som ska 
hantera 227 ämnen per dygn. Då varje plats kan omsättas 3 ggr/dygn ger detta en 
beläggningsgrad på 84 procent (227 90 3 ).  

Om detta arbetssätt skulle införas skulle systemet bli mycket känsligt för störningar och i 
samband med travershaverier, förlängd väntan på provsvar, kontrolldrag på hyveln eller då 
produktmixen tillfälligt svänger mot att endast producera icke huv eller stackämnen kommer 
det direkt resultera i platsbrist. 

Problemet kan förklaras genom Littles formel. När utnyttjandegraden närmar sig 1,0 riskerar 
ledtiden att bli mycket lång. Särskilt känsligt för hög utnyttjandegrad är ett system, likt 
adjustaget, där stora variationer förekommer.  (Segerstedt, 2003). 

Alternativet till ovanstående är att låta ämnen utan stackningskrav svalna chargesvis i stack. 
Varje charge innehåller mellan 3,5-7 ämnen beroende på vilken bredd ämnena har men snittet 
ligger på 4,5 ämnen per charge. Detta skulle innebära att de 90 svalplatserna skulle ge rum för 
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90 charger av de enklare kvalitéerna, men detta förlänger även svaltiden. För att ta reda på hur 
lång svaltiden blir för ämnen i stack gjorde författarna en studie på detta (se bilaga 4). 
Resultatet blev att försöksstacken svalnar ned till 200 grader på 26 timmar. Om samma 
antagande görs som för att svalna ämnena ett och ett men istället omsätter varje svalplats på 
26 timmar istället för 8 finns det en överkapacitet i hallen på 35 platser (90 24 26
50 35). Eftersom det finns 90 vanliga svalplatser att tillgå från början blir det en 
beläggningsgrad på 61 procent eller överkapacitet på 39 procent (35 90). 

Ett problem med att stacka material är att det översta ämnet ofta böjer sig eftersom över- och 
undersidorna svalnar olika fort (se Figur 5.2). Ämnet får då en så kallad pilhöjd vilken mäts 
från böjningens högsta punkt ned till plant underlag, denna effekt är inte önskvärd och gör 
fortsatt hantering mer besvärlig. Blir pilhöjden för stor måste ämnet kapas i 2 delar eller i 
värsta fall skrotas. Lösningen på detta problem är att lägga ett skrotämne som tyngd överst på 
högen. Denna hantering belastar traverserna i svalhallen med 2 extra lyft per stack samt att 
skrotämnet måste märkas ut tydligt så det inte lyfts till överföringsbädden när stacken ska 
lyftas in till behandlingshallen. 

6.3.2 Syningsbädd 
Syningsbädden i adjustaget är som det presenteras i nulägesbeskrivningen till för att syna 
kvalitén på de tillverkade ämnena. Bädden är bemannad med 5-skift och går kontinuerligt 
dygnet runt såvida det finns ämnen som kan synas in. Syningsbädden är en av processerna där 
det är svårt att beräkna en kapacitet då det inte förs någon driftlogg över tillgängligheten.  

Däremot finns det en stark korrelation mellan antalet producerade ämnen på strängen och 
antalet synade ämnen (Se Diagram 6.1). Detta visar på att bädden alltid synar in så mycket 
som det tillverkas. Om syningsbädden varit en flaskhals skulle det yttra sig som ett tak på 
kurvan för insyning vid de tillfällen då det är hög produktionstakt. 

 

 

Diagram 6.1 Antal tillverkade och synade ämnen per vecka från vecka 25 2006 till vecka 24 2007 
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Ett ytterligare bevis fås genom att studera Diagram 6.2. I genomsnitt produceras det 96 ämnen 
per skift (272 per dygn dividerat med 3 skift per dygn) men som diagrammet visar är det 
möjligt att syna in betydligt fler ämnen. Rekordet ligger på över 200 ämnen per skift vilket är 
100 fler än vad som tillverkas, detta ger en fingervisning mot att överföringsbädden inte är en 
flaskhals i flödet. 

 

Diagram 6.2 Antal synade ämnen per skift sorterade i fallande värde  

6.3.3 Traverser i svalhall 
Kapaciteten för traverserna kan även den härledas till diagram 1 som visar förmågan att lasta 
in ämnen på överföringsbädden. Hade traverserna haft otillräcklig kapacitet hade även det 
yttrat sig i ett tak på kurvan som visar antal synade ämnen. Det finns med andra ord tillräcklig 
kapacitet i traverserna för att hålla undan den mängd ämnen som kommer in till svalhallen 
från stränggjutningsmaskinerna, dock finns det andra problem att beakta. 

Traverserna i svalhallen har funnits i verksamheten i cirka 20 år. Båda traverserna är av typen 
ED 40 vilket innebär att de är designade för ett aktivt användande på 40 procent av tiden 
under en 7 minuters period vilket skulle räcka för att de 800000 ton som tillverkades vid den 
tidpunkten. Enligt en tidsstudie på traverserna används de i snitt 70 procent av tiden (se 
Bilaga 5), detta är med andra ord 30 procent enheter mer än vad de är tillverkade för och 
dessutom är användarcyklerna ofta på flera timmar i streck för att sedan vara stillastående 
under traversförarens rast.  

Det höga utnyttjandet av kranarna medför även att det blir större behov av underhåll. Enligt 
de ansvariga på stålverket hinner de inte utföra det underhåll som skulle behövas utan istället 
får de reparera utrustningen akut. Driftlogg saknas även för traverserna vilket försvårar 
underhållet och förbättringsarbete. Avsaknaden av driftlogg gör även att det inte går att utläsa 
om de övriga 30 procenten då traverserna står stilla är på grund av att de är trasiga eller på 
grund av att de inte behövs. 
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6.3.4 Ämneshyvel 
Det är svårt att få något bra mått på tillgängligheten då det inte förs någon driftjournal för 
utrustningen. Det finns däremot data att hämta i PROST för behandlingstiden och kötiden före 
behandling. Kötiden för ämnen ligger i snitt på 20 timmar enligt de data som visas i Diagram 
6.3 detta beror dock mycket på de stora topparna i diagrammet. Dessa toppar förklarades som 
lagermaterial som körts ut till utelager direkt efter syning och sedan tagits in vid behov för att 
först då hyvlas. Bortses detta utelager sjunker kötiden markant och enligt operatörerna går det 
fort att jobba undan en kö.  

Ett annat skäl till kötiden är att Luleå tagit över en kvalité från Oxelösund som kräver 
efterbehandling i form av hyvling. Eftersom hyveln inte är designad för att helhyvla ämnen 
medförde den nya kvalitén stora problem i form av ”down-time” för hyveln. Det är nyligt 
beslutat att ge tillbaka denna stålkvalité till Oxelösund då de har bättre utrustning för att hyvla 
ämnen. 

 

Diagram 6.3 Tid i kö för ämnen som ska behandlas i hyveln från vecka 25 2006 till vecka 24 2007 

Ytterligare en faktor som drar upp tiden i kö före hyveln är enligt operatörerna att maskinen är 
trasig cirka 20 procent av den totala tiden. Hyveln går inte sönder så ofta men när den väl gör 
det kan den bli stående en länge tid. Underhåll tar även cirka 12 procent av den tillgängliga 
tiden per skift, detta består främst i att städa kring maskinen vilket även görs grundligare 2 
gånger i veckan utöver det dagliga underhållet och tar då 2 timmar 

Traverserna som servar hyveln med ämnen inverkar även något på dess kapacitet, finns det 
inte tid att lasta nya ämnen åt hyveln blir den stående. Hur mycket eller ofta det händer går 
inte att uttala sig om utan driftlogg. 

6.3.5 Kallslittningsmaskin 
Kapaciteten i slittmaskinerna är svår att bestämma på grund av avsaknaden av driftlogg. 
Historiskt sett har, enligt Diagram 6.4, kapaciteten varit för liten. Många av ämnen har legat i 
kö långt över de 5 dygn som varje ämne max ska behöva ligga i adjustaget. 
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Diagram 6.4 Tid i kö före slittmaskiner från vecka 25 2006 till vecka 24 2007. 

En förklaring till de långa köerna är att maskinen inte varit bemannad. Vid personalbrist har 
förmannen valt att avbemanna slittmaskinerna då de övriga processerna i adjustaget haft 
högre prioritet. Detta har lett till att stora högar har byggts upp framför slittmaskinerna med 
platsbrist som följd. Eftersom platsbristen gör att det inte går att lyfta om ämnen för att 
komma åt de äldsta underst i högen har dessa fått vänta väldigt länge. På senare tid har det 
blivit prioritering på att hålla ned kön framför slittmaskinerna. Det har då alltid stått en 
operatör framför maskinen vilket resulterade i att kön på 218 stycken ämnen som låg framför 
slittmaskinerna försvann på 2 veckor (se Diagram 6.5). Detta tyder på att kapaciteten inte är 
för liten. 

Eftersom det inre provet skärs ut i slittmaskinerna och detta håller upp en hel charge som står 
och väntar ute i svalhallen och belastar dess begränsade kapacitet är det viktigt att det inte är 
en trång sektor. 
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Diagram 6.5 Kapkö från 20070901. I mitten av diagrammet tas beslutet att prioritera slittmaskinerna. De 
två topparna i bakre delen beror på lagermaterial som tagits in från utelagret och kantats. 

Även traverserna inverkar på kapaciteten eftersom de ska se till att lyfta på ämnen som 
behöver behandlas. Blir det fel i traverserna påverkar det även slittmaskinernas kapacitet. 

Åldern på maskinerna har också inverkan på dess kapacitet. I dagsläget är utrustningen så 
gammal att det inte finns standardreservdelar att få tag på utan dessa måste ofta 
specialtillverkas vilket förlänger driftstoppet. Problemet blir således att när slittmaskinerna 
går sönder kan bli stående en längre tid och bidrar då till att köer bildas framför dessa. Ett 
tecken som visar på utrustningens ålder är att underhållskostnaden för de fyra sista åren skulle 
täcka kostnaden för ny maskin (se bilaga 6 ”kostnad för slittmaskin”, OBS! endast med i 
SSAB:s version av rapporten.) 

En ny slittmaskin skulle vara mer effektiv och ha högre tillgänglighet vilket skulle minska 
kötiden. Dock är det osäkert hur mycket. Möjligen skulle en ny slitt även höja arbetsmoralen i 
adjustaget då maskinens ålder och felfrekvens lett till irritation hos arbetarna. Investeringen 
skulle dessutom ge signalen att slittmomentet är en viktig process och är prioriterad. 

6.3.6 Provberedning och analys 
Ledtiden för provsvar varierar beroende på vilken typ av prov det är. Analysprovet av stålet 
sammansättning blir i princip alltid klart innan svalningstiden gått ut. Enligt personalen som 
analyserar de inre proven tar det cirka 8 timmar att analysera 20 stycken prov. Arbetsgången 
är sådan att operatören tar de prov som finns på morgonen och behandlar sedan dessa som en 
batch fram till att provsvaret är helt färdigt för dessa. Den maximala tiden för provsvarsväntan 
kan därigenom uppgå till 16 timmar om det skärs ut klockan 22:00 på kvällen eftersom 
proven varken bereds eller kontrolleras på natten då personal går kontinuerligt 2-skift eller 
dagtid. 

De sprickor som bildas i ämnena beror av stränggjutningsmaskinens status. Sprickorna 
försvinner inte för att ämnena stackas eller läggs att svalna under huv. Detta innebär att det 
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Slutsats 
Då inga direkta kapacitetsbrister kunde hittas vid studier av de olika avsnitten i adjustaget var 
författarna tvungna att söka andra orsaker till varför verksamheten inte flyter smidigare än i 
dagsläget. För att lösa problemet användes begränsningsteorins tankeprocess.  

6.4 Verklighetsträd 
För det första måste frågan ”Vad ska förändras” besvaras. Det görs genom att använda ett 
verklighetsträd. Där kopplas de oönskade effekterna samman till kausala samband för att 
finna de egentliga problemen genom att använda resonemanget OM problem ett uppstår SÅ 
måste det leda till problem två. (Noreen, Smith, & Mackey, 1995)  

Till att börja med behövde de upptäckta problemen omformuleras till ”oönskade effekter” så 
att verklighetsträdet byggs på ett objektivt sätt (Dettmer, 1997). Då det fanns ett stort antal OE 
delades adjustaget in i svalhall och behandlingshall för att trädet skulle bli överskådligt.  

6.4.1 Verklighetsträd för svalhallen 
Efter att problemen i svalhallen omformulerats till oönskade effekter och brutits ner till 
mätbara enheter bestod listan av totalt 12 effekter. Dessa redovisas nedan. 

• Bädd före syning söder är ostrukturerad till sitt upplägg 
• Sekunda material flyttas till bädd före syn södra och synas helt inte in. 
• Det är platsbrist i svalhallen 
• Driftstopp uppstår på traverserna och norra bädden 
• Skrotämnen blir kvarliggande i svalhallen 
• Endast en plats för utlastning av skrot 
• Oordning i svalhallen 
• Ämne 43 lyfts inte alltid upp direkt till syningsbädden då det svalnat 
• Alla lag synar inte in lika många ämnen från bädd för syn söder 
• Traverserna hamnar i tidsnöd då korta huvämnen tillverkas 
• Tillräckligt många ämnen synas inte in 
• Ingen driftlogg förs över utrustningen i adjustaget 

Vartefter trädet tog form lades ytterligare effekter till där det behövdes. För att säkerställa 
trädets legitimitet presenterades det för styrgruppen och vid interjuver med anställda ute i 
verksamheten. När trädet ansågs spegla verkligheten kunde slutligen de underliggande 
problemen konstateras. I Bilaga 7 presenteras det slutgiltiga verklighetsträdet för svalhallen.  

Problemen härstammar ytterst från att företaget under en längre tid har haft låg prioritet på 
avdelningen. Detta har dock ändrats under det senaste året och stora investeringar har 
påbörjats, även detta examensarbete är ett led i uppprioriteringen av avdelningen. Målet blir 
därför att ta tag i de oönskade effekter vilka har sin grund i detta problem. Enligt 
verklighetsträdet är de primära effekterna: 

• Brist på dokumenterade rutiner 
• Underutvecklat datorstöd (PROST underutvecklad) 
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• Huvarna har en icke optimal placering och utformning 
• Skärslaggsborttagning och lasermätning fungerar inte 

6.4.2 Verklighetsträd för Behandlingshallen 
Även behandlingshallens problem bröts ner till ”oönskade effekter”. Till att börja med kunde 
följande 11 oönskade effekter konstateras med utgångspunkt från behandlingshallens 
problem: 

• Slitten har för liten kapacitet 
• Ingen driftlogg för över utrustningen 
• Brist på dokumenterade rutiner 
• Slittmaskinen trasig 
• Oordning i ämneshögarna 
• Reservdelsbrist kan uppstå 
• Hyveln är trasig 
• Platsbrist 
• Växlingen av tåg tar lång tid 
• Nya vikarier får inte alltid lära sig ett bra arbetssätt 
• Dragaren arbetar endast dagtid 

När sambanden mellan effekterna kartlades växte ett verklighetsträd för behandlingshallen 
långsamt fram. Trädets riktighet fastställdes, på samma sätt som svalhallens verklighetsträd, 
genom att presenteras vid intervjuer med anställda i verksamheten samt genomgång på 
styrgruppsmöte . 

I bilaga 8 presenteras det slutgiltiga verklighetsträdet för behandlingshallen. Ur trädet gick det 
att utläsa att de huvudsakliga problemen låg inom närbesläktade områden till de problem som 
fanns i svalhallen. Dessa var: 

• Brist på dokumenterade rutiner 
• Företaget måste göra ekonomiska överväganden 
• Ingen driftlogg förs över utrustningen i adjustaget 

Då det var fastslaget vad som måste förbättras påbörjades arbetet med att hitta lösningar till 
problemen. I det arbetet lades dock punkten med skärslaggsborttagning och lasermätning åt 
sidan då det påbörjats ett eget examensarbete på det området.  

Dessutom utreds inte huruvida de ekonomiska överväganden som företaget gör är korrekta 
eller ej då det ligger utanför ramarna för detta examensarbete. 
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7 UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER 
Kapitlet inleds med att söka lösningar söks på de grundläggande problem som framkommit i 
analysen därefter redovisas hur lösningarna genomförts ute i verksamheten samt vilka 
effekter som kunnat fastställs. 

Disposition 

 

7.1 Att hitta lösningar till de grundläggande problemen  
De kvarvarande huvudproblemen som måste angripas är således: 

• underutvecklat datorstöd 
• avsaknad av driftlogg i adjustaget  
• brist på dokumenterade gemensamma rutiner 
• huvarna är inte optimalt utformade och placerade 

7.1.1 Förbättring av datorstödet 
För att underlätta för dem som använder PROST i svalhallen bör antalet olika sidor minskas 
och möjligheten att lyfta över ämnen till en positionslös sida tas bort. Ett första steg i att lösa 
problemet blev att analysera processen över hur systemet används idag. Denna analys 
genomfördes för samtliga tre produktgrupper: huv-, stack- och vanliga ämnen. 

De vanliga ämnena visade sig vara en mycket liten del av problemet när hanteringen av dessa 
är enkel och redan fungerar på ett bra sätt. Problemen visade sig ligga bland de ämnen som 
kräver ett godkänt provsvar för att få levereras. Enligt nulägesbeskrivningen för PROST 
kommer alla ämnen i en charge upp överst på sidan för ämnen som ska lastas ut när de har 
svalnat färdigt. Problem uppstår då en charge vars kvalitet kräver att ett godkänt inre provsvar 
erhålls innan den får levereras. Då måste först ämnet som det ska tas prov på flyttas till 
behandlingshallen, ett inre prov skäras ut och behandlas. Först därefter lyfts resterande del av 
chargen in i behandlingshallen. För att inte dessa ämnen ska ligga överst i utlastningskön i 
systemet har det blivit praxis att flytta dessa till Bädd Före Syn Söder (BFSS), med alla 
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problem det medför. I Figur  nedan visas flödet för de problemdrabbade chargerna som kräver 
provsvar innan leverans. 

 

Figur 7.1 Dagens flöde för huv- och stackämnen där ett krav på inre prov finns. Vertikalt anges namnen 
på sidorna i PROST  

För att lösa problemet konstruerades därför en ny logisk modell som utgick från att alla 
ämnen i hallen alltid ska ha en position i PROST samt att alla uppgifter som skulle utföras i 
svalhallen skulle komma upp på sidan som traversförarna använder i huvudsak (SLA10F) för 
att underlätta arbetet ytterligare. 

 Därefter kontaktades systemansvarig på SSAB för att programmera om systemet och 
därigenom lösa problemet. Dock behövdes vissa korrigering göras då inte datasystemet 
klarade av att hantera alla föreslagna lösningar. Resultatet redovisas i Figur  nedan. 

 Den del som fick förändras på grund av systembegränsningar var att de ämnen som 
klassificerades som skrot inte kunde komma upp på traversförarnas huvudsida istället fick en 
undersida skapas för att samla upp alla ämnen som blev skrotklassade. Det var inte optimalt 
men ändå en stor förbättring mot tidigare system då även dessa ämnen fördes över till BFSS 
för att bli av med dem enligt den gällande praxisen.  
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Figur 7.2  Planerat flöde för huv- och stackämnen där ett krav på inre prov finns. Vertikalt anges namnen 
på sidorna i PROST 

7.1.2 Gemensamma rutiner 
Att införa nya rutiner är ett långsiktigt arbete där det är viktigt att få med sig alla inblandade 
för att det inte bara ska bli en pappersprodukt som inte används i verksamheten. I samband 
med införandet av det nya upplägget på PROST gavs ett mycket bra läge att påbörja arbetet 
och lägga en grund för att fortsätta skapa rutiner. En viktig anledning till att alla ska arbeta på 
samma sätt är att minska dubbelarbetet och dessutom uppnå ett normalläge som sedan kan 
utvecklas vidare. För när det inte finns ett fastställt normalläge är det omöjligt att utläsa vad 
nya förändringar resulterar i.   

För att lyckas med att skapa ett normalläge påbörjades arbetet genom att ta fram ett första 
utkast på rutiner för svalhallen efter intervjuer och diskussioner. För att få feedback på de 
inledande idéerna gjordes många besök ute i verksamheten, vilka över tiden ledde till en 
kontinuerlig förändring av förslaget. När en relativt god samsyn hade uppnåtts runt vad som 
skulle kunna fungera presenterades förslaget på stormötet dit alla de berörda var inbjudna (läs 
mer i kapitel 7.3). Resultatet blev två nya rutinbeskrivningar till arbetsplatshandboken för 
vilka presenteras i bilaga 9. 

Även ett första steg mot att införa rutiner i behandlingshallen har tagits vilket redovisas i 
bilaga 10. Dock har inte dessa hunnit genomgå samma grundliga revision som rutinerna som 
är framtagna för svalhallen men kan dock ses som en bra grund och ett dokument för vidare 
utveckling. 

7.1.3 Driftlogg 
Den tredje åtgärden för att på lång sikt kunna fortsätt utveckla verksamheten i adjustaget blev 
att införa en driftlogg. Åtgärden fanns med i behandlingshallens veklighetsträd där den var en 
grundläggande orsak till problemen och i svalhallen finns problemet angivet under bristen på 
rutiner. 
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Driftloggens utgångspunkt är att härleda alla tidsförluster som uppstår i verksamheten oavsett 
om förlusten beror på problem med utrustning eller om det beror på ett felaktigt arbetssätt. I 
Bilaga 11 redovisas hur driftloggen är uppbyggd och hur den skall användas. 

Förutom att rapportera ordinarie problem användes driftloggen för rapportering av 
barnsjukdomar i och med införandet av de andra förändringarna i verksamheten.  

7.1.4 Utveckling av huvar 
 Beroende på fyllnadsgrad och utformning skiljer sig svalningstiden markant  mellan huvarna. 
Vid undersökningar av temperaturen i huvar efter 24timmar skiljer de olika huvtyperna sig 
kraftigt i sluttemp. Under en 24-timmar period den 21:a till den 22:a oktober 2007 innehöll 
huv två 48 ton stål fördelat på 4 ämnen och huv fyra innehöll 295 ton fördelat på 28 ämnen. 
Då temperaturen mättes vid huvöppningen kunde det konstateras att ämnet på toppen av 
stacken i huv två endast var 213 grader medan varmaste ämnet i huv fyra var 551 grader.  

Detta beror på att ämnenas samlande värmeinnehåll är större i huv 5 än i huv 2 då det ryms 
mer i huv 5samt att de äldre huvarna är dåligt isolerade och hårt åtgångna, men ämnena blir 
ändå godkända i båda huvarna oberoende av dessa skillnader. Gemensamt för alla huvar i 
dagsläget är att de står på ett gjutet fundament med räls för att de ska kunna rulla undan från 
stacken när ämnena ska tömmas. 

Ett alternativ till dagens spårbundna huvar är mobila huvar som lyfts över den stack som 
kräver huvsvalning. Detta system används redan på andra stålverk och skulle kunna öka 
svalhallens huvkapacitet på ett mer utrymmeseffektivt sätt än dagens huvar.  

Fördelarna med mobila huvar är att om det tillfälligt inte finns någon efterfrågan på 
huvkvalitéer kan de lyftas ut ur svalhallen och på så vis lämna plats åt ämnen med andra 
svalningskrav. Ett annat bekymmer med spårbundna huvar är att de måste tömmas efter att 
svaltiden gått ut då nytt huvmaterial ska in i huvarna. De ämnen som legat i huvar måste 
läggas på vanliga svalplatser i väntan på att de ska svalna ytterligare samt på provsvar från 
inre prov. Tömningen belastar traverserna med ett antal extra lyft beroende på hur många 
ämnen det ligger i huven. Detta förfarande skulle minska markant med mobila huvar då det 
enda extralyft som behövs göras av traverserna är att lyfta av huven när svalningstiden löpt ut. 

Med mobila huvar kan även huvsvalningsplatser läggas vart som helst i svalhallen, detta 
skulle också avlasta traverserna då huvarna 3, 4 och 5 i dagsläget ligger längst bort från 
rullbanorna (se ritning över svalhallen bilaga 1). Att hinna hämta ämnen från rullbanan och 
köra dessa till huvarna tar idag all tid för en av traverserna när korta ämnen tillverkas vilket i 
sin tur leder till att inga eller mycket få ämnen kan synas in under den tiden. En ytterligare 
fördel med en mobil huv är att den inte behöver vara konstruerad med lika hög precision som 
dagens spårdrivna huvar utan huvudsaken är att den upp fyller kraven för svalning.  

Det kritiska i svalningsprocessen är framförallt att svalningen ner till 600 grader eftersom det 
fram till den temperaturen sker fasomvandlingar i stålet vilka i sin tur medför att spänningar 
skapas som sedan kan leda till sprickor (KIMAB, 2004). Dock finns inga studier gjorda över 
vilken hastighet ett ämne med kontrollerad svalning kan svalna ner till denna temperatur. Då 
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detta problem uppmärksammandes under arbetet påbörjades en separat utredning för att 
fastställa de framtida kraven. 

Den information som idag finns runt sprickor i huvämnen består av en teoretisk studie från 
KIMAB och en empirisk studie från Oxelösund.  Det finns även information om vilka ämnen 
som spruckit vid valsning. Tyvärr är det däremot inte möjligt att härleda från vilken huv de 
problemdrabbade ämnena kommer från då PROST inte lagrar den informationen. Men enligt 
statistik på spruckna ämnen från Borlänge har det hittills uppstått problem 11 gånger under 
2007 och det har under samma period tillverkats 10870 ämnen vilket gör en felfrekvens på ca 
1 promille. 

I brist på fakta fortsatte arbetet efter tesen att om en kortare svalningstid inte medför några 
kvalitetsförluster är denna att föredra och skulle den separata svalningsutredningen komma 
fram till att ett långsammare svalningsförlopp är att föredra är det en relativt liten åtgärd att 
tilläggsisolera en mobil huv för att uppnå detta.  

Nästa problem att lösa var att bestämma hur stor en sådan huv skulle vara. I dagsläget är 
huvstorleken mellan 1-4 charger. Dock medför de största huvarna att svalningen blir mycket 
långsam och dessutom skulle det inte vara praktiskt att hantera en så stor mobil huv.  En huv 
med endast en charge gör att det måste finnas väldigt många huvar och är därför inte lämpligt 
då hanteringen skulle bli mycket omfattande. Slutligen uteslöts att göra en huv med plats för 
tre charger eftersom produktionen av produktionstekniska skäl oftast tillverkar 4 charger av 
samma kvalitet åt gången. Genom denna uteslutningsmetod framkom det att den mest 
gynnsamma huvstorleken bör vara en huv med plats för två charger. 

Med dessa ingående parametrar började arbetat med att hitta en funktionell utformning på en 
mobil huv. Efter att tillsammans med en av SSAB:s konstruktörer diskuterat en mängd olika 
förslag på utformning framkom förslaget på att införskaffa en begagnad fartygscontainer för 
ett första försök. De största fördelarna med denna lösning var att den är ekonomiskt 
överlägsen alla andra förslag, dessutom kunde en sådan färdigställas för försök på mycket 
kort tid. Skulle det dock visa sig att en container inte klara de extrema påfrestningarna för 
upprepad användning skulle ändå mycket viktig information om svalningstider, utformning, 
isoleringskrav och hanterbarhet kunna inhämtas för att konstruera en permanent lösning. 
Dessutom finns det många fördelar om den skulle fungera tillfredsställande. Framförallt 
kostar den mindre än en femtondel av vad dagens huvar kostar och en stor del av de satsade 
pengarna går dessutom att återföra i form av skrotvärdet på järnet i containern.  

7.2 Införande av lösningsförslag 
För att säkerställa att alla inblandade skulle vara införstådda i de ändringar som planerades 
genomfördes ett stormöte dit alla arbetsledare och arbetare i Svalhallen var kallad. Innan 
mötet träffade författarna även alla arbetsledare individuellt för att de skulle vara fullt insatta i 
vilka förslag som skulle läggas fram.  
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7.2.1 PROST förändringar 
På introduktionsmötet upptäcktes det att det lagda förslaget fortfarande hade ett problem att 
lösa. Eftersom varje batch av inre prov frisläpper provsvar på upp till 12 charger ämnen på 
samma gång skulle SLA10F vid varje frisläppningstillfälle överösas med endast 
provsvarsämnen och andra ämnen skulle då hamna mycket långt ner på listan. Det skulle göra 
systemet svårarbetat. 

Efter diskussioner löstes problemet genom att endast ämnen vilka kräver ytterligare prov ska 
komma upp på SLA10F medan resterande ämnen ligger kvar under sin prioritet. Det negativa 
med lösningen är att ämnen vilka är klara för leverans kan få vänta något längre med att lyftas 
in i behandlingshallen men i gengälld blir systemet mer överskådligt och lastningen av 
tågvagnar lättare att optimera. 

Eftersom endast en kortare uppföljningsperiod ingick i projektet är det svårt att uttala sig om 
det långsiktiga resultatet. De preliminära siffrorna tyder dock på att den genomsnittliga 
kötiden för huvämnen sjunkit från 98 timmar, enligt nulägesbeskrivningen, till att i nuläget 
pendla mellan 48-72 timmar  

I bilaga 12 redovisas samtliga ändringar som genomförts i PROST. 

7.2.2 Uppdaterad arbetsplatshandbok 
Genom att införa de nya rutinerna i samband  med förändringarna i PROST uppstod en 
synergieffekt där den ena stödde den andra. Rutinerna behövdes för att kunna använda den 
nya PROST samtidigt som förändringen i PROST medgav att fler ändringar kunde göras 
samtidigt.   

Då PROST under våren kommer att tas ur drift och ersättas av ett modernare system är målet 
att de nya rutinerna ska ligga till grund och fortsätta att utvecklas. Det nya systemet är mer 
flexibelt och förhoppningar är att det på ett ännu effektivare sätt ska stödja ett enhetligt och 
effektivt arbete.  

Rutinerna ska förhoppningsvis också underlätta arbetet för nyanställda och semestervikarier 
och därigenom göra att arbetet flyter bättre under sommarmånaderna. 

7.2.3 Ny Driftlogg till Adjustaget 
Att införa ett helt nytt rapporteringssystem är ett omfattande arbete. Examensarbetet har dock 
lagt grunden genom att skapa en lättanvänd programvara som finns tillgänglig ute i adjustaget 
och demonstrerat den för de anställda. Resultaten av den information systemet förvänts ge kan 
därför inte utvärderas men genom driftsättningen framkom att det även här fanns mindre 
programmeringsfel vilka behövde åtgärdas för att loggen skulle fungera felfritt. Vid 
implementeringen framkom också ett kommunikationsproblem med nätverket vilket 
medförde att driftloggen inte kunde används från traverserna, detta skall dock åtgärdas av PC-
avdelningen på SSAB Tunnplåt under januari 2008.   
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7.2.4 Försök med mobil huv 
För att genomföra försöket köptes en utrangerad 40-fots container. Containern modifierades 
genom att kapa bort taket, vändas upp och ner, isolera dess ovansida och montera ett fäste för 
traversernas gripklor.   

För att undersöka svalningstiden och hur containern påverkas av värmestrålningen 
genomfördes tre försök där ämnen svalnades under huven. 

Försök 1 bestod i att lägga 6 stycken ämnen med dimensionen 1530x11000x220 i stack vilket 
motsvarar ungefär 170 ton att svalna under containern. I första försöket var det i det närmaste 
ingen cirkulation av luft i containern då den låg direkt mot marken. På grund av 
ombyggnationer blev svalningstiden i huv endast 20 timmar. 

I Försök 2 svalnades 7 stycken ämnen med dimension 1305x11000x220 under containern 
(175 ton), denna gång med tvärgående underlägg längst ned. Luftspalten medför att luften 
under containern kunde cirkulera och därigenom kyla stacken snabbare. Svalningstiden i 
försöket var 24 timmar, enligt det reglemente som finns för kontrollerad svalning. 

Försök 3 bestod av att titta på hur svalningen ser ut för när det är endast en charge (cirka 100 
ton) under containern. Svalningstiden var 24 timmar och tvärgående underlägg användes. 

Resultaten av svalningsförsöken redovisas nedan i Tabell . 

Tabell 7.1 Resultat för svalningsförsök med mobil huv 

Försök  Max temp Min temp 
1 460 236 
2 428 228 
3 330 155 

 

Resultaten av studien visar att en mobil huv som endast är isolerad på ovansidan svalnar 
ämnen på ett kontrollerat sätt vilket kan jämföras med de huvar SSAB idag använder för 
kontrollerad svalning. Under försöken visades dessutom containern att den klarar av 
värmestrålningen den utsattes för. En utförlig beskrivning av försöket presenters i bilaga 13. 
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8 SLUTSATSER 
I detta kapitel redovisas examensarbetets resultat och kopplas till det inledande syftet som 
var; ” ta fram lösningar för att minska ledtiderna i adjustaget utan att göra större 
investeringar.” 

8.1 Kartläggning av flödet och problemidentifikation 
Adjustagets uppgift är att svalna, kvalitetssäkra, lasta och eventuellt efterbehandla ämnen som 
gjuts ut på stränggjutningsmaskinerna. Strängmaskinerna gjuter en kontinuerlig sträng med 
olika stålkvalitéer som skiljs åt med hjälp av simuleringar och kapning. Problem i 
produktionskedjan har yttrat sig i form av leveransförseningar och enligt statistik visar det sig 
att adjustaget står för en stor del av dessa då material kan ligga i upp till 6 månader innan det 
levereras. Vid kartläggningen av flödet (Se bilaga 2) framkom det vilka delar av kedjan som 
hade de längsta ledtiderna.  

Det visade sig att största delen av leveransförseningarna var så kallade nischprodukter, 
höghållfasta stålsorter som har höga krav på kvalitetssäkring och efterbehandling.  Dessa 
stålsorter delas i 2 huvudsakliga flöden. Det första är stålsorter som har kravet att svalna i 
stackar i 24 timmar och den andra har kravet huvsvalning i 24 timmar. Det framkom i 
flödeskartläggningen att de 2 olika grupperna har 58 respektive 99 timmars ledtid i svalhallen 
men vid ett fungerade flöde bör det endast behövas 40 timmar. 

Analysen visar att det inte finns några direkta kapacitetsbrister i adjustagets utrustning. Vidare 
analys med hjälp av begränsningsteorins tankeprocess ledde till att 4 primära 
problemområden identifierades: 

• underutvecklat datorstöd (PROST) 
• avsaknad av driftlogg i adjustaget  
• brist på dokumenterade gemensamma rutiner 
• huvarna är inte optimalt utformade och placerade 

8.2 Förslag på åtgärder 
Problemet med PROST angreps genom att föreslå en förändring i de funktioner som används i 
svalhallen för att på så vis kunna hålla bättre ordning i ämneshögarna. Funktionerna ska göra 
det lätt att hitta de ämnen som ska synas in då det framkommit att ämnen blir kvar i svalhallen 
längre än nödvändigt på grund av att de är svåra att hitta. 

Målet med förändringen är att minska ledtiden i adjustaget genom att eliminera onödig 
väntetid för ämnena i svalhallen. Problemet med att inte hitta ämnena efter att de fått godkänd 
status för att lastas på vagn bör försvinna helt eftersom alla ämnen i svalhallen har 
koordinater. 

Avsaknaden av en enkel och lättanvänd driftlogg var ett annat problem som framkom i 
analysen. Med en driftlogg är det på sikt möjligt att få fram ett tillgänglighetstal för 
utrustningen i adjustaget. Tillgänglighet är viktigt att veta då det utan denna kunskap är 
mycket svårt att få fram vilken kapacitet som finns i verksamheten. Driftloggen bör designas 
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på ett sådant vis att det är lätt och tidseffektivt att rapportera fel på utrustningen. Ur 
driftloggen ska teknikerna lätt kunna hämta rapporter för utrustningen för att på sikt få fram 
information om; 

• vilken tillgänglig tid som finns för utrustningen 
•  vilka som är de vanligt förekommande felen 
• vart produktionsbortfall uppstår 
• hur ett kontinuerligt underhåll ska utformas 
• vilka investeringar som bör prioriteras  

Med hjälp av informationen från driftloggen kan underhåll på utrustningen bättre planeras. 
Detta minskar antalet akuta stopp vilket ökar tillgängligheten för utrustningen och minskar 
ledtiden för ämnen genom adjustaget. En bättre överblick av flödet gör det möjligt att enklare 
lokalisera flaskhalsar i produktionen och åtgärda dessa för att minska ledtiden. 

En bättre dokumentation av rutiner i adjustaget är ett krav för att uppnå ett så kallat 
normalläge. Utan ett normalläge kan ingen uppföljning på föreslagna förbättringar göras då 
det inte är säkert att alla följer den nya rutinen och det finns heller inget att utgå ifrån. Det blir 
då svårt att härleda förbättringar eller försämringar till specifika förändringar.  

Normaläget kan bara uppnås genom att alla gör på samma sätt ute i verksamheten. Då 
arbetssättet varierar mellan skiftlagen vilket resulterar i frågetecken och irritation. Med hjälp 
av väl dokumenterade arbetsrutiner som följs av alla skiftlagen kan en grund för fortsatt 
utvecklingsarbete skapas då en ändring i rutinerna kan följas upp. 

Dokumenterade arbetsrutiner för verksamheten närmare ett normalläge. Då alla gör på samma 
sätt försvinner frågetecken mellan skiftlagen och ett bättre flöde uppnås vilket resulterar i 
minskad ledtid och förutsättningar för fortsatt förbättringsarbete. 

8.3 Implementering av lösningsförslag 
Genom att införa de föreslagna lösningarna kunde barnsjukdomar och tankefel fort upptäckas 
och direkt korrigeras på ett effektivt sätt istället för att någon som inte varit med i projektet  
på nytt måste sätt sig in i detaljproblem. 

Den nya PROST funktionen visar precis var ämnena ligger i hallen, vilken status de har, när 
de är utgjutna på strängmaskinerna samt nästa operation för ämnet. Detta gör det enklare att 
göra rätt och tar i det närmaste ta bort situationer där ovisshet kan uppstå. Den nya funktionen 
kommer att minska extraarbete genom att personal inte länge kommer att behöva söka ämnen 
inne i svalhallen med hjälp av koordinater. Under den korta utvärderingstiden har 
förändringarna i PROST erhållit positiv respons från de anställa ute i adjustaget. 

Avsaknaden av driftlogg löstes genom att låta en programmerare tillverka en enligt 
specifikation och därefter låta personalen tycka till om den. En del barnsjukdomar upptäcktes 
vilka genast åtgärdades. Även på detta förändringsförslag erhölls positiv respons, dock 
återstår det för teknikern och de anställa att komma överens om vilka koder som de vill ska 
finnas med i felrapporteringen. 
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I samråd med personalen framarbetades ett rutinunderlag för arbete i sval- och 
behandlingshall. Detta underlag ska användas för att skapa ett mer enhetligt arbetssätt för 
personal på de olika skiftlagen.  Rutinunderlaget plastades in och placerades ut i traverserna 
för att finnas till hands då eventuella frågetecken uppstår. 

För att öka huvkapaciteten inom ramen för dagens produktionsanläggning inleddes försök 
med mobila huvar som kan öka huvkapaciteten i svalhallen och samtidigt gehålla samma 
kapacitet för enklare stålsorter. Detta är att föredra då antalet vanliga svalplatser förblir 
detsamma vilket det inte skulle blivit om positionsfasta huvar byggdes, därmed kan svalhallen 
klara en varierande produktmix bättre. Resultatet av försöket visar på att det utan större 
problem går att uppnå samma kvalitet på ämnena med en mobil huv som med dagens 
positionsfasta huvar. Skulle det enbart finnas mobila huvar skulle problematiken med tömning 
av huvar helt försvinna och på så vis minska antalet lyft i svalhallen markant och därmed 
spara både tid och minska antalet traverslyft på samma gång.  

Alla de ovanstående förändringarna bidrar till minskade ledtider för verksamheten i 
adjustaget.  De direkta förbättringarna har åstadkommits genom utvecklingen av PROST samt 
nya gemensamma rutiner och gäller framförallt hanteringen av material som kräver inre prov. 
Direkt efter införandet sjönk genomsnittliga ledtiden för material vilka kräver inre prov och 
huvsvalning från tidigare 98 timmar till idag mellan 48 och 72 timmar. 

På längre sikt med fullskalig användning av mobila huvar och med statistik från driftloggen 
kan ytterligare tidsbesparingar göras.  
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9 DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras tankar och reflektioner som uppkommit under utförandet av 
examensarbetet samt alternativt tillvägagångssätt. Här motiveras även de val författarna 
gjort under arbetets gång samt övriga reflektioner och förslag på fortsatt arbete och studier. 

9.1 Resultat 
Den fulla potentialen av resultatet för projektet är svårt att uttala sig om då en uppföljning 
måste göras på längre sikt för att exakt kunna fastställa hur stor effekt förändringarna gett. 
Däremot kan syftet med förändringarna enkelt härledas till teorier om ökad effektivitet. 
Förändringarna är till största del tänkta att ge en bättre ordning och överskådlighet i svalhallen 
och på så vis både minska genomloppstiden och extraarbete. Till största del ska förbättringen 
uppnås genom ett förbättrat datorstöd i PROST och nya arbetsrutiner för ämnessvalning. 
Dessa ska leda till ett mer standardiserat arbetssätt så att alla skiftlag arbetar likadant . Genom 
att uppnå ett standardiserat arbetssätt och kombinera det med driftloggens information ska ett 
effektivt förbättringsarbete kunna bedrivas i framtiden. Driftloggen är även tänkt att vara ett 
system som ska vara lätt att anpassa över tiden med tillkommande av ny utrustning och nya 
felkoder.  

PROST-Systemet skulle gå att optimera ytterligare genom att låta alla ämnen som är klara för 
utlastning komma upp på skärmen i den ordning de gjutits på strängmaskinerna. Förslaget 
skulle minska risken för kvarglömda ämnen ytterligare och är möjligt att genomföra, dock 
röstades det ned av operatörerna på grund av dålig tillförlitlighet på traverser samt risken för 
att behöva bläddra i PROST sidor allt för ofta vilket inte är önskvärt. 

 I analyskapitlet talas det om en 40 procentig överkapacitet i svalningsyta för svalhallen. På 
grund av att det inte går att fastställa en tillgänglighet för utrustningen i adjustaget går det inte 
med absolut säkerhet säga att denna överkapacitet är tillräcklig. Detta eftersom det inte är 
säkert att den väger upp de driftstörningar den övriga utrustningen medför. Med stöd av 
Littles formel och styrgruppens samlade erfarenheter anser vi och att bufferten bör vara 
tillräcklig. 

9.2 Resultatets validitet och reliabilitet 
Arbetet använder sig till stor del av sekundär data till underlag för att kunna genomföra en 
analys. Att datan är korrekt är en förutsättning för att resultatet ska vara tillförlitligt. Genom 
att alltid använda långa tidsserier med stora mängder mätdata har enskilda mätfels i det 
närmaste kunna förbises. Dessutom har resultaten kontrollerats så att de ligger i linje med vad 
som är realistiskt. 

Gjorda försök har planerats noggrant och genom att, innan försöken, undersöka möjliga 
störningar vilka kan ge missvisande resultat har dessa i största möjliga mån undvikits. Där 
detta inte varit möjligt har försöken upprepats för att ändå kunna fastställa dess riktighet.  

Något som kan störa resultatet är att vi använt oss av ostrukturerade intervjuer. Detta kan vid 
vissa tillfällen leda till att missvisande information framhävs. Dock har denna felkälla minskat 
genom mycket omfattande intervjuverksamhet med respondenter från alla skiftlag och 
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tjänstemän involverade i adjustagets verksamhet. För att inte bli för styrd av de uppfattningar 
som råder på företaget har även mycket av informationen inhämtats med hjälp av egna 
observationer. 

Det som slutligen delvis har påverkat resultatet är projektets tidsramar. Detta har lett till att 
inte alla åtgärder har hunnit genomföras på hela avdelningen utan att största fokus har legat på 
Svalhallen då det tidigt i projektet framkom att det var där de största ledtidsförkortningarna 
kunde genomföras.   

9.3 Övriga reflektioner 
Examensarbetes omfattning kunde avgränsats till flera mindre områden om projektets ramar 
lagts upp igen med den kunskap författarna har idag. Svalhallen är det område som fått störst 
fokus då den största ledtidsförbättringen kan uppnås på denna plats. Implementeringen av de 
föreslagna åtgärderna sker på grund av tidsbrist endast i svalhallen dock lämnas förslag på 
rutiner även till behandlingshallen.  

De besvärligaste delarna i arbetet har varit att hitta kapacitetsgrundande information samt att 
träffa all personal som arbetar ute adjustaget. På grund av skiftgången är det svårt att 
sammankalla möten och träffa samtlig personal som påverkas av de förändringar vi föreslår 
för verksamheten. Särskilt påtagligt blir problemet då nya arbetsrutiner ska införas då helst 
hela personalstyrkan som påverkas av ändringen ska få vara med och tycka till.  

De positiva aspekterna av examensarbetet har varit många. Vi upplever att det haft stor 
backning från ledning och personal ute i adjustaget. Personalen har varit mycket 
tillmötesgående och ställt upp på ett stort antal frågestunder när vi kommit ut till 
verksamheten och dessa intervjuer har varit till stor nytta. Vi har också haft förtroendet och 
tillåtits göra relativt stora förändringar i verksamheten vilket känns väldigt roligt. 

9.4 Vidare rekommendationer 
Genom detta examensarbete har ett första steg tagits för att minska ledtiderna i adjustaget 
genom att minska slöseri. Då projekttiden är begränsad och utgångspunkten varit att 
undersöka vilka förbättringar som kan göras med nuvarande produktionsutrustning återstår 
det fortfarande en hel del arbete för att optimera flödet i adjustaget. För det fortsatta arbetet 
med att förbättra flödet i verksamheten rekommenderar därför författarna sju områden dit 
extra resurser bör skjutas till. Målet bör på ett par års sikt vara att inga producerade ämnen ska 
vara kvar i Luleå 30 timmar efter att de är producerade.  

Genom att sänka lagernivåerna på detta sätt frigörs stor kapacitet. Detta kan i sin tur användas 
för att hantera en ökad produktion utan att bygga ut dagens adjustage och kan därigenom 
bespara SSAB Tunnplåt stora investeringskostnader. Det är dock viktigt att avdelningen 
tilldelas resurser för arbetet. Stora förändringar åstadkoms inte över en natt utan genom en 
medveten långsiktig strategi. 

Undersöka möjligheterna med att skära ut prover ur ämnena innan de svalnar 
Det finns idag inget hinder för att prov som tas för att säkerställa kvalitén inte kan skäras ut 
innan svalningsprocessen. Däremot måste det investeras i automatiserad provtagning-
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utrustning då det inte är möjligt för människor att arbeta i så extrema temperaturer. En 
utredning huruvida det går att ändra detta förfarande utan att försämra kvalitén bör startas då 
potentialen i minskad ledtid och extra arbete är stor. 

Fortsatt arbete med att utforma rutiner och skapa ett standardiserat arbetssätt 
Som det tidigare har förklarats har arbetet med att utforma ett enhetligt arbetssätt endast 
påbörjats. Då det under den närmaste tiden kommer att göras stora investeringar i 
anläggningen finns det stor potential att samtidigt utveckla genomtänkta och enhetliga 
arbetssätt för att maximera nyttan och underlätta arbetet.  

Under våren 2008 kommer dessutom ett nytt datorsystem(LUPP) införas vilket ger ökade 
möjligheter att utveckla så det underlättar och stödjer nya rationella arbetssätt. 

Uppgradering av traversernas driftklass  
På grund av det höga uppmätta utnyttjandet bör det tas ställning till om en ny travers ska 
inskaffas eller de befintliga renovera upp till en högre driftklasser. Dagens traverser är byggda 
för att klara 40 procents utnyttjande under en 7 minuters cykel men i vekligheten körs 
traverserna utan pauser flera timmar i sträck och blir därigenom överbelastade. Resultatet 
visar sig framförallt under de varma sommarmånaderna då traverserna bidrar till kraftiga 
störningar i flödet.  

Starta en utredning vilken fastställer innebörden av ”kontrollerad svalning” 
Utformningen av reglementet för kontrollerad svalning är idag konstruerat efter gamla 
antaganden vilka överförts mellan stålsorter utan att nyttan verkligen kunnat fastställs. Genom 
att låta en utredning fastställa vilka de metallurgiska kraven på svalningsprocessen är för olika 
stålkvalitéerna skulle risken för att svalningssprickor minska. Dessutom är det troligt att 
dagens svalningstid skulle kunna förkortas på flertalet mindre känsliga stål. 

Införskaffande av nya slittmaskiner 
Att hitta reservdelar och kvalificerad underhållspersonal till slittmaskinerna blir allt svårare i 
takt med att den redan gamla utrustningen blir äldre. Underhållet blir även mer och mer 
omfattande och har lett till att kostnaderna under de senaste 4 åren skenat. Slittmaskinerna 
åstadkommer dessutom skärsår så att prima ämnen måste skrotas och då de går sönder stoppas 
stora delar av flödet upp.  Då dessa förluster och ställs mot kostnaderna för nya slittmaskiner 
borde det enkelt gå att räkna hem dessa.  

Konstruera och tillverka nya mobila huvar  
Eftersom försöken gett mycket goda resultat rekommenderar författarna att arbetet går vidare 
med att konstruera en mobil huv utifrån erfarenheterna från detta experiment. Att använda 
mobila huvar ökar både kapaciteten och gör arbete mera rationellt. 

Sekunda hantering 
Dagens hantering där sekunda material behandlas som prima ämnen i adjustaget bör 
ifrågasätts utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Lagringstiden är i de flesta fall lång samt att en 
stor del av sekundamaterialet i slutändan ändå blir skrot men har samma prioritet som ett 
prima material.  
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Med tillgång till ekonomisk information så som lagerränta, försäljningspris, skrotpris 
tillverkningskostnad och hanteringskostnader kan en studie fastställa om hanteringen 
verkligen är ekonomiskt försvarbar. 
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Bilaga 4: Avsvalningsstudie för ämnen stackade chargevis 
Ämnen som kommer ut i svalhallen på rullbanorna är väldigt varma och måste svalna till en 
temperatur så pass låg att en människa kan syna ämnet. De är uttalat att ämnet helst inte ska 
ha en temperatur högre än 200 när det tas in för syning. För att optimera flödet i svalhallen 
behöver därför en svalningsstudie göras för att se hur ämnen i en stack svalnar och vilken tid 
det tar för att komma ned i rätt temperatur.  

Förhållanden 
Eftersom det råder platsbrist i svalhallen i dagsläget måste ämnen stackas uteslutande i hög(se 
kapitel 6.3.1). Författarna valde att mäta en hög med en bredd kring 1280 millimeter då det är 
den vanligaste tillverkningsbredden för närvarande. Högen består 5 stycken ämnen på varav 3 
stycken är 11000 millimeter långa och ytterligare 2 stycken som är 5500 millimeter vardera, 
samtliga ämnen är 220 millimeter tjocka. Ämnena staplas i 4 lager och motsvarar tillsammans 
en charge, det vill säga cirka 110 ton(Figur ). För att få den högsta temperaturen för varje 
ämne vid varje mättillfälle måste temperaturen mätas i högens inre mellan varje ämne då 
yttersidorna har betydligt lägre temperatur. Temperaturen mättes mellan varje ämneslager 
vilket ger 3 mätpunkter som avläses en gång i timmen vardera 

  

 

Figur 1 Bild på den färdiga ämneshögen 
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För att inte få en studie som visar på en snabbare avsvalning än den verkliga har författarna 
försökt få med många störande faktorer som gör att svalningstiden blir länge för att på så vis 
få något av ett så kallat ”worst-case” scenario. Ämneshögen i fråga har en minimerad yta då 
kortsidan är relativt kubisk. Högen som ska mätas i är ställd nära andra varma högar och 
konserverar därför mer värme (se Figur 1). Högen är också placerad nära mitten av 
svalningshallen där det är betydligt varmare än i utkanten.   

Andra inverkande omständigheter som inverkade var årstiden för själva testet eftersom 
utomhustemperatur, luftfuktighet och liknande inverkar på svaltiden. Eftersom svalhallen har 
många öppna väggar är det naturligt att svalningstiden är kortare på vintern än på sommaren. 
Studien är utförd på hösten med en yttertemperatur på 5 grader, luftfuktighet kan uteslutas då 
den är väldigt låg i mitten av svalhallen på grund av all värme som stiger upp från ämnena.  

Med dessa inverkande faktorer anses testet av författarna och handledaren på SSAB vara 
representativt för alla typer av stackar. 

Metod 
För att få maxtemperaturen för varje ämne valdes mätpunkten mellan varje ämneslagen nära 
mitten av ämnena. För att ta temperaturen användes 500 millimeter långa termoelement vilket 
gjorde att mätpunkten blev 450 millimeter in i högen (mitten ligger 640millimeter in). 
Termoelementen placerades mellan ämnena när dessa sänktes ned i högen (Figur 2). 
Mätningarna gjordes kontinuerligt en gång i timmen under ett dygn från att sista ämnet lagts i 
högen. 

 

Figur 2 Bild på termoelement placerade mellan ämnena 



  BILAGOR   

4/3 

Resultat 
Ur mätningarna kan det utläsas att det tar 21 timmar för det för högen att komma under 300 
grader. Det framgår även att ämnet som ligger överst svalnar något snabbare än de övriga 3. 
Avsvalningshastigheten kan tyckas vara linjär vid granskning av Diagram 1 men det framgår i 
Diagram 2 att avsvalningshastigheten avtar ju närmare omgivningstemperaturen högens 
temperatur kommer. 

 

Diagram 1 Svalningsförlopp 

 

Diagram 2 Svalningshastighet 
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 Bilaga 7 Verklighetsträd för svalhallen 
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Bilaga 8 Verklighetsträd för behandlingshallen 
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Bilaga 9 Arbetsrutiner för traverskörning i Svalhall 
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Bilaga 10 Underlag för arbetssätt i behandlingshallen 
För att underlätta arbetet och minska antalet sena ämnen bör gemensamma arbetssätt 
användas. Därutöver medför de förändringar som genomförts i svalhallen under vecka 50, 
2007 att det blir ännu viktigare att de ämnen som kommer in i behandlingshallen hanteras på 
ett enhetligt sätt. Det här är ett första utkast till detta. De flesta av tillvägagångssätten används 
redan idag men finns inte på papper. Fördelarna som förslaget vill uppnå är att: 

• Förhindra att ämnen blir leveransförsenade 

• Kunna fortsätta att lasta även om det inte finns möjlighet att syna in 

• Minska dubbelarbete på grund av att man tänker olika på olika skiftlag 

• Underlätta för nyanställda att göra rätt 

Platser i Behandlingshallen: 

1. Sektionerna M och N är till för slittens ämnen, två platser är till för BFI och resterande 
för skrotränna och högar kapämnen 

2. Sektionerna 400, 500 och 600 är till för travers 1057:s golvade lager. 400 är för 
kortämnen medan 500 och 600 är för fulländare. 

3. Sektion 700 är lagerplats till för BFHH 

4. Sektionerna 900-1200 är 1084:s lagerområde. Där är sektion 1100 till för korta ämnen 
och övriga är fullängds ämnen. 

5. I Sektionerna 200-600 ska det dessutom vara möjligt att backa in lastbärare för skrot 
eller material från utelager.  

Ämnen där inre prov ska tas: 

1. Alla ämnen där inre prov ska skäras ut måste prioriteras i slitten. Det för att inte hela 
charger ska låsas upp och inte kunna skickas till Borlänge. 

2. Är det fullt på bädden läggs provbitarna i någon av de två särskilda högarna för BFI. 
Anledningen till att det behövs två högar är för att inte det understa ämnet ska ligga 
kvar och låsa upp en charge som väntar på provsvar. 

Ämnen som placeras på golvet/lagerplats 

Ämnen ska sorteras efter deras längd och bredd. Kommer stoppämnen över bädden bör dessa 
charger hållas samman för att inte riskera att låsa upp andra ämnen. 

När det bildas stackar på golvet är det viktigt att inte nya ämnen läggs på högar som 
innehåller ämnen med leveransdatum inom en snar framtid. Därför ska inga nya ämnen läggas 
på stackar som innehåller ämnen vilka ska levereras närmaste dygnet.  
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För att minska inlåsningseffekterna av ämnen måste stackar tömmas en och en i taget. Det 
frigör dessutom golvplats åt nya stackar.  

De stackar som har ämnen med leveransdatum under samma dygn måste prioriteras så de 
lastas under skiftet. Traversförarna har ansvar för ”sina” respektive lagerplatser. 

Eftersom traversen inte alltid står i exakt samma position när ett ämne läggs ner finns det risk 
att PROST:en väljer att skapa en ny stack i stället för i samma som övriga ämnen, detta 
händer oftast när funktionen ”registrera position” används. För att det inte ska uppstå är det 
viktigt att positionen som föreslås korrigeras till stackens position eller att koordinaterna 
matas in manuellt.   
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Bilaga 11 Användarhandledning för Driftloggboken 
En bättre översikt på utrustningens tillgänglighet i adjustaget kan uppnås med hjälp av en 
driftlogg i vilken statistik på frekventa problem kan bokföras (se Figur ). Detta för att på sikt 
kunna få fram ett kapacitetstal för utrustningen samt att kunna motivera investeringsbehov. 

För att driftloggen ska vara enkel att använda är gränssnittet webbaserat då de flesta nu för 
tiden är bekanta med internet och dess funktioner. En annan fördel att jobba med 
webgränssnitt och serverförfarande är att ingen programvara behöver installeras på de datorer 
där åtkomst till driftloggen behövs samt att data samlas på ett ställe med backupper. 

Driftloggen har 3 övergripande funktioner; inrapportering, administration och statistik med en 
lista med historik över den gångna veckan. I inrapporteringsgränssnittet bokförs tidpunkt, 
start och stopptid för störningsmomentet samt vilken utrustning som stått för störningen. 
Under administration finns möjligheten att lägga till och ta bort orsakskoder och under 
statistik finns det möjlighet att hämta ut rapporter. Varje funktion gås igenom grundligare i 
styckena inrapportering och statistik. Dessa har alla olika behörighetsklass. Inrapportering kan 
göras av all personal knuten till adjustagets verksamhet. Administration kan endast utföras av 
teknikern på adjustaget medan statistikavsnittet är öppet för alla. 

 

Figur 1 Bild på startsidan för driftloggen 
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Inrapportering 
Under fliken inrapportering finns funktionen där adjustagets personal kan mata in 
driftstörningar på utrustningen i adjustaget. Fältet ÅrVecka och fältet Skift fylls i automatiskt 
av programmet detta för att det inte ska gå att bokföra ett fel på något annat skift än det 
aktuella (se Figur 4). Operatören för in vilken tid störningen startade i fältet ”från” och vilken 
tid utrustningen blev tillgänglig igen i fältet ”till”. Därefter redovisas tiden utrustningen stått 
stilla i fältet ”tid”. Därefter för operatören in vilken utrustning störningen gäller i fältet 
”felkod”. Om det inte finns en specifik kod för utrustningen som gått sönder kan detta skrivas 
i fältet kommentar. I fältet kommentarer kan personalen skriva i fritext om de så önskar eller 
om de anser att de behöver förklara något mer ingående. 

När fälten är färdigt ifyllda används knappen ”spara” för att registrera rapporten i databasen, 
OBS! detta steg är viktigt att komma ihåg. 

 

Figur 4 Bild på inrapporteringsfälten 
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Under själva inrapporteringsfälten finns en lista med historik över den gångna veckan i 
tidsordning med äldsta rapporten först (se Figur ). Här kan den som är intresserad kan se efter 
vilka störningar som är inrapporterade. 

 

Figur 3 Historiken över den aktuella veckan kan ses i listan under inmatningsfälten 

Administration 
Under fliken administration kan teknikern för adjustaget sortera, lägga till och ändra i 
felrapporteringskoderna vilka sorteras i stigande ordning (se Figur ). Ändringen utförs genom 
att klicka på den kod som ska ändras och vilket fält i den koden som ska ändras, antingen då 
kodnumret eller felbeskrivning. Efter att ändringen är utförd, klicka utanför det fält som 
ändringen är gjord i så sparas ändringen automatiskt. Den ändrade raden sorteras inte direkt in 
på sin rätta plats om teknikern ändrat nr på felkoden, detta för att slippa scrolla ned i listan om 
denna vill ändra beskrivningen också, detta görs om knappen uppdatera används som är 
belägen under själva tabellen. 
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Figur 4 Bild över felkodshanteringen. 

  

Statistik 
Under fliken statistik (se Figur ) finns möjligheten att hämta ut rapporter för varje specifik 
felkod. I gränssnittet specificerar användaren vilken felkod som rapporten ska behandla i 
fältet felkod. Därefter väljs vilken period som ska studeras i fälten ”from vecka” till Fältet 
”tom vecka”. Sist väljs enheten i vilken rapporten ska presenteras, här finns möjligheten att 
välja skift, vecka, år eller månad.  Efter att enheten och alla övriga fält är ifyllda används 
knappen ”visa” för att hämta ut rapporten ur databasen. 
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Figur 5 Bild över blank rapportförfrågan. 

Ett exempel på rapporten som presenteras finns i Figur . I exemplet är användaren intresserad 
av att titta på tiden travers 1068 stått under vecka 48 år 2007 och vill se under vilka skift felen 
inträffat. Rapporten som presenteras innefattar ett diagram samt en lista över samtliga 
tillfällen (se Figur 6). 

 

Figur 6 Bild exempel på rapport, listan med alla tillfällen under diagrammet. 
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Bilaga 12 Förändringar i PROST 
För att understödja ett mer rationellt arbetssätt genomfördes en rad förändringar i PROST. I 
denna bilaga presenteras samtliga i punktform med motivering varför de genomförts. Då 
PROST under våren ska byts ut till LUPP, ett nyare och modernare system, rekommenderar 
författarna att denna bilaga ska beaktas. 

MÅL: 
Ändringarnas grundtanke är att traversförarna ska behöva använda så få kommandon och 
PROST-sidor som möjligt för att genomföra sitt arbete. Dessutom har målet varit att alla 
ämnen i Svalhallen ska ha koordinater för sin position.  

Genomförda förändringar: 
1. Avskaffande av BFSS som lagerplats: Genom att skapa undersidor till SLA10F vilka 

kan hantera ämnen traversförarna inte vill se för tillfället fanns inte längre något behov 
av att ”gömma” bort ämnen på BFSS. Fördelarna med att undvika BFSS är att alla 
ämnen får en koordinat samt att de sorteras chargsvis med den äldsta chargen överst 
på varje sida. 

2. Högprioriterade ämnen kommer överst i SLA10F: För att ämnen med inre prov eller 
kontrolldrag inte ska glömmas bort gavs dessa högsta prioritet, därigenom kommer de 
alltid överst i SLA10F. Det eftersom väntan på inre prov låser upp hela chargen och 
fördröjer därigenom leveransen. 

3. Ytterligare information i SLA01F Hx: Bästa sidan att använda då en huv ska tömmas 
är SLA01F och lagerplats Hx (x=huvnummer). För att öka användarvänligheten 
skapades en ny kolumn där det anges vilken nästa destination ämnet har ti 

4. Borttagande av LPL sidan: Denna sida kommer upp då traversföraren tar upp ett 
ämne ur en stack med flera charger för att en dubbelkolla att rätt ämne är upptaget. 
Eftersom varje ämne är märkt tydligt på sidan är detta inget problem utan skapar 
endast extra arbete för traversföraren och därför har sidan rationaliserats bort. 
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Bilaga 13 Försök med mobil huv 
Efterfrågan på höghållfasta stål har ökat under senare tid. En stor del utav dessa stål är 
kvalitéer som kräver långsam svalning under huvar i svalhallen. Eftersom SSAB vill kunna 
möta den ökande efterfrågan behöver företaget öka sin kapacitet att kunna svalna ämnen 
under huvar vilket betyder att fler huvar måste byggas. Problemet med en ökad huvkapacitet 
är att den tar plats i den redan högt belastade svalhallen. Därför är det fördelaktigt att hitta ett 
sätt att öka huvkapaciteten i svalhallen utan att binda upp platser som endast kan användas till 
att svalna kvalitéer med krav på huvsvalning. Det är inte önskvärt att svalna enklare stålsorter 
i huv eftersom det ökar svalningstiden för materialet och därmed ledtiden.  

Lösningsförslag 
Det framtagna lösningsförslaget är att införa en mobil huv. Användningsprincipen är sådan att 
materialet stacks i svalhallen på valfri position, därefter lyfts huven över högen. Fördelarna 
med en mobil huv gentemot dagens spårbundna är: 

• huven tar inte upp plats i svalhallen när den inte används utan kan köras ut vid 
perioder av lägre efterfrågan 

• minskad belastning av travers i form av antal lyft då huven inte behöver tömmas 
• minskad belastning av traverser i form av långa körsträckor från rullbana till huv  
• betydligt mindre underhålls- och konstruktionskostand 
• möjlighet till mindre batchstorlekar 

Metod 
För att prova körsättet med en mobil huv inskaffades en fartygscontainer vilken byggdes om 
(se Figur ). Ombyggnaden bestod i att kapa bort taket på container, vända på container, isolera 
överdelen samt svetsa på ett fäste för traversen. 

Försök med den ombyggda containern inleddes så snart ombyggnationen färdigställts. Första 
försöket bestod i att lägga 6 stycken ämnen med dimensionen 1530x11000x220 i stack vilket 
motsvarar ungefär 170 ton att svalna under containern. I första försöket är det i det närmaste 
ingen cirkulation av luft i containern då den ligger direkt mot marken. Själva 
hanteringsproceduren att ställa containern över stacken och sedan sänka ned gick utmärkt 
förutom en stark rökutveckling då färgen på containern brann upp. 

Vid tidpunkten för första försöket pågick en del reparationsarbeten i svalhallenoch på grund 
av detta lyftes containern bort redan efter 20 timmar då traverserna i svalhallen skulle tas ur 
drift för inspektion. 

Försök nummer 2 bestod i att svalna7 stycken ämnen med dimension 1305x11000x220 under 
containern (175 ton), denna gång med tvärgående underlägg längst ned. Luftspalten medför 
att luften under containers kan cirkulera och därigenom kyla stacken snabbare. Denna gång 
fick containern ligga över stacken i 24 timmer vilket är praxis för ståltyper med krav på 
kontrollerad svalning. 
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Sista försöket bestod av att titta på hur svalningen ser ut för när det är endast en charge (cirka 
100 ton) under containern. Anledningen till detta är att det i många fall tillverkas endast en 
charge åt gången av kvalitéer som kräver huvsvalning, det är därför intressant att se om 
containern klarar av att isolera tillräckligt mycket för att även denna mängd ska svalna 
tillräckligt långsamt. 

 

Figur 1 Till höger: bild på den ombyggda containern hängandes i travers. Till vänster: containern lyfts av 
stacken.  

Resultat 
Första försöket då ingen cirkulation av luft förekom hade den högsta temperaturen på ämnena 
då containern lyfts av. De ämnen som legat under containern hade en temperatur kring 450 
grader med en variation enligt Diagram 1 (se Fel! Hittar inte referenskälla. och Diagram 
11). Detta kan förutom avsaknaden av cirkulation förklaras av att containern lyftes av redan 
efter 20 timmar istället för 24. 
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Figur 5 Värme siluett av stacken i försök 1 efter att ämnena legat 20 timmar under containern. 

 

Diagram 1 Temperaturkurva enligt linjen som är dragen i figur 2. Kurvan förljer linjen från 
startpunkten som är märkt i med LI01 

Försök nummer 2 skiljde sig mot första försöket i att tvärgående underlägg låg under stacken 
(se Figur ) och skapade en luftspalt och därmed en del cirkulation av luft i containern. Efter 
24 timmar under containern har stacken en medeltemperatur på 350 grader (se Diagram ). 
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Figur 3 Värmesiluett för ämnena i försök nummer 2 efter att de legat 24 timmar under containern. 

 

Diagram 2 Temperaturkurva enligt linjen som är dragen i figur 3. Kurvan förljer linjen från 
startpunkten som är märkt i med LI01 

I det tredje försöket hade ämnena i stacken en medeltemperatur på 300 grader (se Diagram ) 
efter att ha legat under containern i 24 timmar(se Figur 6). Även i det tredje försöket ligger 
stacken på tvärgående underlägg. Eftersom ämnena i detta försök är lika breda som i försök 
nummer 2 är luftspalten längst ned även den större än i försök 2. 
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Figur 6 Värmesiluett av stacken i försök 3 efter att ämnena legat 24 timmar under containern. 

 

Diagram 3 Temperaturkurva enligt linjen som är dragen i figur 4. Kurvan förljer linjen från 
startpunkten som är märkt i med LI01 

Temperaturen på stacken är lägre än i de 2 tidigare försöken. Detta kan härledas till mindre 
tonnage i containern under svalning samt mer areal luftspalt längst ned då ämnena är smalare 
vilket kan skapa större cirkulation av luft in och ut ur containern. 
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Figur 7 Värmesiluett av kortsidan på stacken i försök 3 efter att ämnena legat 24 timmar under 
containern. 

 

Diagram 7 Temperaturkurva enligt linjen som är dragen i figur 5. Kurvan förljer linjen från 
startpunkten som är märkt i med LI01 
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• Sänka golvnivån på utvalda platser där huvarna ska ställas 
• Att anpassa en eventuell ny travers för att klara lyfthöjden 

Övriga utformningsdetaljer: 

• Genom att använda sig av veckad plåt för väggar och tak undviks problemet med 
spänningar i materialet vid de stora temperaturskillnaderna. 

• Om en U-balk används för att stärka nederkanten på huven bör den vändas med livet 
utåt för att inte absorbera lika mycket värme och då minska risken för att långsidorna 
börjar böja sig inåt 

• För att anpassa svalningshastigheten kan mängden isolering varieras, i provhuven 
användes två lager Kawool i taket. 

 




