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Förord
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Speciellt vill jag rikta ett tack till:

• Min handledare Kristina Nilsson
• Min handledare på SMT Robert Vikman
• Åke Svensson, tekniker

Johan Persson, oktober 2004.



Sammanfattning

Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som omfattar
affärsområdena Tooling, Mining and Construction och Materials Technology
(SMT). Sandvik Materials Technology är världsledande inom rostfria och
höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem.

Inom SMT drivs ett inköps- och råvaruoptimeringsprojekt (IRO) som har målet
att minska lagernivåerna av köpskrot och legeringar i råvarulagret på
skrotgården. Kapitalbindningen anses i dagsläget vara för hög. Därför är det
viktigt att ta reda på hur det interna flödet av returstål ser ut, för att på det sättet
kunna förbättra lagerstyrningen.

Eftersom returstålsflödena från de olika divisionerna inte är styrda utan
materialet kommer när det kommer till skrotgården är det svårt att planera
inköp av externt skrot och legeringar. Syftet med examensarbetet har varit att
kartlägga materialflödena av returstål från produktionen på divisionerna inom
SMT; Primary Products, Tube, Strip och Wire (samt BSAB) tillbaka till
skrotgården, för att ge möjlighet till en förbättring av den totala
lagerstyrningen.

Utifrån examensarbetet kan det konstateras att Primary Products (SV) är den
division inom vilken den största returstålsmängden faller. Med BSAB inräknat
står SV för 63% av returstålsleveranserna. Ämnesbehandling 67 är den enskilda
avdelning som levererar mest returstål, 19%.

Returstålsflödet är jämnt om det studeras per period och från avdelningar eller
divisioner inom vilket det faller stora mängder vilket bör kunna användas vid
inköpsplaneringen av externt skrot. Minskade mellanlager på Tube (ST) och
Strip (SB) kan frigöra totalt ca 30 mnkr.



Abstract

Sandvik AB is a high-technology engineering group and comprise the core
businessareas Tooling, Mining and Construction and Materials Technology
(SMT). Sandvik Materials Technology is a worldleading manufacturer of
stainless and high-alloy steel, special metals, resistance materials and process
systems.

Within SMT runs a optimizingproject for purchase and raw materials (IRO),
which goal is to reduce the inventory levels of raw materials of externaly
purchased scrap metal and alloys in warehouse at the scrapyard. The capital
binding is at present regarded as too high. It is there for important to investigate
how the internal flow of scrap metal looks like, to be able to improve the
warehouse inventory management.

The internal flow of scrap metal from the different divisions within SMT is not
controlled but ”comes when it comes” to the scrapyard. For that reason it is
difficult to plan the purchase of external scrap metal and alloys. The purpose of
this master´s thesis has been to map out the material flows of scrap metal from
the different divisions whithin SMT; Primary Products (SV), Tube (ST), Strip
(SB) and Wire (SC) (and also BSAB) back to the scrapyard, to give basic data
for improvement of the the total inventory mangement.

From the study it can be recognised that Primary Products is the division with
the largest flow of scrap metal. With BSAB included 63% of the total deliveries
come from SV. Ämnesbehandling 67 is the individual department with the
largest flow, 19%.

The flow of internal scrap metal is steady if it is studied per period and from
divisions and individual departments with large flows, this could be used as
help when planning purchase of external scrap metal. Reduced inventory levels
of scrap metal within ST and SB can free 30 mnkr from capital binding.



 
Begrepp och definitioner

Häck Returstålsbärare för långt returstål.

Knekt (=bock)Returstålbärare för stång.

Ostar Stora stålbitar från slaggrytor.

ROS Stålverkets råvaruoptimeringssystem.

Slaggryta Returstålsbärare för slagg.

Skolla Överblivet stål från gjutlådan.

Strippning Avskiljning av götet från gjutformen.

Skrotheta Skrotad stång (eller band).

Vaggor Returstålsbärare för ändavkap från stänger.

Äggkopp Returstålsbärare för stål.

”Östra” Uppsamlingsplats för långt returstål från rörverken, där sortering
av rör i stålsorter/stålsortsgrupper utförs av den externa firman
Tång och Björklund AB.

Skrotbås:
SAN28CU-B nickelbaslegeringar
KV18:8 austenitiskt stål
KV18:8MO austenitiskt stål
7C27MO2-B krom-stål
5R10-B austenitiskt stål
4HSL64-SO kolstål
4HSL64-B kolstål
3RE69-B ferritaustenitiskt stål
3R60-B austenitiskt stål
3R12-B austenitiskt stål
19HSMKÄR kolstål
18:8RUS austenitiskt stål
18:8MORUS austenitiskt stål
15M13N2 kolstål
15LM-B kolstål
13C26-B krom-stål
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1 Inledning

I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, problemdiskussion, syfte
och mål. Dessutom beskrivs de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund

”Står man där bollen kommer behöver man inte kunna springa så fort”
Gunnar Gren

Citatet ovan uttrycktes av en gammal ”fotbollslegend” när han fick frågan om
hur han trots sin då höga ålder kunde hänga med i spelet. Med andra ord så
”läste” han spelet på ett sådant sätt att han kunde placera sig på rätt ställe på
planen. Sådant kräver naturligtvis kunskap, kompetens, erfarenhet, intuition
och känsla. På motsvarande sätt gäller det för företag och andra organisationer
att positionera sig rätt för att framgångsrikt klara av kraven som ställs.
(Ljungberg & Larsson, 2001)

På Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken drivs ett ledtidsprogram
som ska resultera i kraftigt reducerade ledtider, ökad kapacitet och bättre
leveranssäkerhet. Ledtidsprogrammet innebär också att kvalitetsbrister kommer
att synliggöras på ett tydligare sätt än tidigare. (Intranet Sandvik, 2004-09-13)
Inom SMT drivs även ett inköp- och råvaruoptimeringsprojekt som har bl.a.
följande övergripande mål:

• Minskade kostnader för inköp av råvaror
• Minskad andel dyra råvaror till förmån för skrot
• Mindre råvarulager

Det här examensarbetet är en del av inköp- och råvaruoptimeringsprojektet.

1.2 Problemdiskussion

På Sandvik Materials Technology i Sandviken tillverkas ca 220 000 ton stål per
år. Produktionen består av rostfritt stål, kromstål, nickelbaslegeringar och
kolstål. Stålet tillverkas av skrot, både fallande från den egna produktionen
(returstål) och externt köpskrot samt legeringar. För smältningen av råvaror
används en ljusbågsugn och ca 40% av det skrot som smälts i stålverket är
returstål.
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Bredvid stålverket ligger skrotgården som är ett stort råvarulager för skrot.
Skrotgården är indelad i bås, där skrot med olika sammansättningar lagras. Hit
kommer allt returstål och köpskrot.

Inflödet av returstålet från de olika divisionerna till skrotgården varierar från
dag till dag. Detta flöde är inte styrt utan materialet kommer när det kommer
vilket medför att det är svårt att planera inköp av externt köpskrot och
legeringar.

Lagren av skrot och legeringar har en tendens att ligga på en nivå som anses för
hög vilket binder kapital. Målet för 2003 var 128 mnkr men nivån i november
2003 var 190 mnkr. I framtiden uppskattas att lagernivån borde kunna minskas
till ca 80 mnkr. Det är därför av stor betydelse att ta reda på hur hanteringen
och flödena av returstål ser ut inom SMT, för att på detta sätt kunna förbättra
lagerstyrningen av råvarulagret på skrotgården och därigenom binda mindre
kapital. 

1.3 Syftet

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga materialflödena av returstål
från produktionen ute på de olika produktområdena/divisionerna Primary
Products, Tube, Strip och Wire tillbaka till skrotgården inom SMT.

1.4 Mål

Målet är att ge underlag till en förändring av inköpsstrategin så att hänsyn tas
till mängden inkommande (internt) returstål vid planeringen av inköpen av
(externt) köpskrot. Genom kartläggningen skall även eventuella brister visas på
i de stora returstålsflödena.

1.5 Avgränsning

Examensarbetet begränsas till att studera Sandvik Materials Technologys
interna fysiska returstålsflöde i Sandviken. Arbetet tar inte hänsyn till inflödet
av externt köpskrot och inte heller till produktionen av prima stål.
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1.6 Examensarbetets disposition

I kapitlet har bakgrunden till arbetetet presenterats.
En problemdiskussion har förts om de problem som
ligger till grund för examensarbetet, vilket leder fram
till syfte, avgränsningar och mål.

I kapitlet beskrivs examensarbetarens
tillvägagångssätt, kartläggningsmetoden som använts
och hur primär- och sekundärdata har inhämtats. Det
förs också en diskussion kring reliabilitet och validitet
samt problem och felkällor.

Innehållet i kapitel 3 beskriver de teorier som anses
relevanta för examensarbetet. Det innefattar supply-
chain management, reverse logistics, prognostisering
och lagerhållning.

Kapitlet innehåller en beskrivning av Sandvik AB och
speciellt SMT.

I kapitlet beskrivs produktionen kort för varje
avdelning som undersökts inom SMT. Sedan beskrivs
returstålsmottagningen och interna
transportavdelningen Transport samt de externa
firmorna LM-maskiner AB och BSAB. Slutligen ges
en nulägesbeskrivning av det finansiella flödet och
det fysiska returstålsflödet inom SMT.

Kapitel 1
Inledning

Kapitel 2
Metod

Kapitel 4
Företagsbeskrivning

Kapitel 3
Teori

Kapitel 5
Nulägesbeskrivning
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I detta kapitel analyseras de fysiska returstålsflödena
utifrån insamlade sekundära data. Både divisionerna
och de enskilda avdelningarna analyseras. 3R60- och
5R10-båset studeras mer ingående och en belysning
av svårigheten att prognostisera returstålsflöden görs
också.

I kapitlet konstateras och diskuteras det som tydligast
framträder ur analysen och från kartläggningen av
returstålsflödet i nulägesbeskrivningen (i kapitel 5). 

I kapitel 8 presenteras förslag till fortsatt arbete.

Referenser

Bilagor

Kapitel 6
Analys

Kapitel 7
Diskussion och

slutsatser

Kapitel 8
Förslag till

fortsatt arbete

Kaptel 9
Referenser

Kapitel 10
Bilagor



Metod
                                                                                                                             

5

2 Metod

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra detta
examensarbete. I kapitlet resoneras det också kring olika faktorer som kan ha
påverkat arbetets reliabilitet och validitet.

2.1 Tillvägagångssätt

Examensarbetet började med att examensarbetarens handledare anvisade
honom till nyckelpersoner inom SMT för att av dem få en grundläggande
förståelse för verksamheten. Examensarbetaren träffade dessa personer som
visade framförallt produktionen och verksamheten inom SV. Viktiga personer
att komma i kontakt med inom de övriga divisionerna söktes via Sandviks
intranet och kontaktades för ett möte. Samtidigt som förståelsen för
verksamheten växte fram så startade även kartläggningsarbetet av
returstålsflödena samt rapportskrivning och litteraturstudier.

Kartläggningen av returstålsflödena koncentrerades i början främst till
stålverket och skrotgården och fortsatte därefter med de andra avdelningarna
inom SV och sedan ST, SB och SC. Intervjuer och samtal med personer som är
insatta i returstålshanteringen utfördes, se bilaga 1 för intervjufrågor. Det som
bestämde att undersökningen började med stålverkets och skrotgårdens
returstålshantering är att produktionsflödet startar där.

2.1.1 Kartläggningsmetod

Den metod som använts för kartläggningsarbetet är ”Walk through”-metoden.
Metoden valdes för att den är snabb och för att den även kan genomföras av en
person. 

”Walk through” innebär att en eller flera personer ansvarar för genomförandet
av kartläggningen och bokstavligen promenerar genom processen. Längs vägen
intervjuas personer som utför processens olika aktiviteter. Processen illustreras
därefter grafiskt av dem som är ansvariga för kartläggningen.
(Ljungberg & Larsson, 2001)

De fördelar som finns med detta tillvägagångssätt är att det ofta går snabbt att
få fram en karta och att det inte behövs läggas resurser på att utbilda ett stort
antal personer i kartläggningsmetodik. Tillvägagångssättet garanterar också att
kartan får ett homogent utseende och en entydig karaktär. Nackdelarna är att
det bara är de kartläggningsansvariga som får en total förståelse för hela
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processen och att resten av personalen blir passiv och känner sig oengagerade i
kartläggningsarbetet. Det finns också en risk för att den bild av processen som
presenteras är personligt vinklad av de kartläggningsansvariga. (Ibid)

Ett alternativ till ”walk through” är att göra en ”virtuell walk through” genom
att samla olika representanter för hela processen och låta var och en beskriva
sin del. En kartläggningsansvarig leder mötet och ställer olika frågor till
deltagarna. Därmed blir det inte nödvändigt för alla representanterna att känna
till metodiken bakom kartläggningsarbetet. Fördelarna och nackdelarna är
ungefär de samma för ”walk through” med den skillnaden att fler personer ges
möjlighet till att förstå processen i sin helhet. I gruppen byggs också en
förståelse för själva kartläggningsarbetet som kan bli värdefullt för framtida
uppdrag. (Ibid)

En mer grundlig metod är att skapa ett kartläggningsteam med representanter
från hela processen. Teamets medlemmar får tillsammans ansvaret för
kartläggningen av processen. Detta kräver att alla är införstådda i hur
kartläggningsarbetet går till. Den största fördelen med ett kartläggningsteam är
att arbetet inte bara resulterar i en karta utan också att teamet får en ökad
förståelse för hur de olika delarna i processen samverkar och vad en process
faktiskt är. Under förutsättning att teamets medlemmar verifierar varandras
delar är det också troligare att kartan beskriver en mer objektiv bild av hur
processen ser ut. Nackdelen är den eventuella resurs- och tidsåtgången. (Ibid)

Ytterliggare en kartläggningsmetod är ”processdesign”. Den används när det
inte finns någon formell process att kartlägga. Så kan vara fallet för mindre
processer eller processer med stort utrymme för personliga initiativ . Allmänt
gäller att det alltid ska framgå för de som berörs varför kartläggningen görs.
Det finns personer inom alla organisationer som i vissa fall tenderar att vara
skeptiska till en kartläggning av processerna, speciellt om de bara får veta att
deras arbete ska ”studeras och utvärderas”. Syftet är aldrig att identifiera vem
som gör rätt eller fel. Det är processens design och funktionalitet som står i
fokus. (Ibid)

2.1.2 Insamling av data

De data som samlades in till kartläggningen från nyckelpersonerna på
avdelningarna är primärdata. Det är data som enbart samlas in för
examensarbetet och som tidigare inte finns dokumenterade. De data är mycket
användbara p.g.a att de är insamlade i syfte att ge svar på examensarbetets
problemformulering. Det som är negativt med insamlingen av primärdata är att
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det kräver mycket tid och att det kan vara svårt att genomföra intervjuerna
inom undersökningens tidsplan. Efter insamlingen ska även dessa data
bearbetas för att kunna användas i undersökningen.

Samtidigt som arbetet med kartläggningen av returstålsflödena utfördes,
började också insamlingen av sekundärdata från den interna databasen
ROSHIST_ROSA2 på SMT. Insamlingen av sekundärdata gjordes för att se
hur stora flöden och vilken typ (=stålsort/stålsortsgrupp) av returstålsflöden
som kommer från de olika divisionerna och avdelningarna.

Sekundärdata är data som är insamlade och bearbetade för andra syften än för
den aktuella undersökningen. Dessa data ger ingen fullständig bild över det
aktuella problemet utan behöver bearbetas och kompletteras med primärdata.
Först då kan en komplett bild erhållas. Detta att sekundärdata inte ger en
fullständig bild utan behöver anpassas och kompletteras är en nackdel. Men
fördelen att använda sekundärdata i undersökningen är att tid sparas. 

2.1.3 Kvantitativ och kvalitativ metod

Insamlingen av sekundära data i examensarbetet är en kvantitativ metod. I
kvantitativa studier tar forskaren ofta rollen som betraktare och betraktar sina
objekt från utsidan och med en viss distans. De kvantitativa metoderna lämpar
sig väl för forskning som mäter frekvens. Ofta anses de kvantitativa studierna
ha en högre grad av sanning än de kvalitativa, vilket dock inte kan bevisas.
(Trost, 1997)

Statistiken är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att
kvantitativt bearbeta information. Statistiken är en egen vetenskap men används
också inom många empiriska vetenskaper och i utredningsarbeten som ett
verktyg att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Man skiljer mellan två
typer av statistik, nämligen deskriptiv och hypotesprövande statistik. Den
deskriptiva statistiken används för att i siffror ge en beskrivning av det
insamlade materialet, och på detta sätt belysa forskningsproblemet.
Hypotesprövande statistik används för att testa statistiska hypoteser.
(Patel & Davidson, 1994)

I detta examensarbete används deskriptiv statistik för att visa hur
returstålsflödena ser ut inom SMT. 

Kvalitativa- och kvantitativa metoder kan med fördel användas som
komplement till varandra, men de fungerar även bra var för sig. De kvalitativa
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metoderna är bättre på att mäta mer på djupet och skapar därmed en bättre
förståelse för de underliggande faktorer som kan finnas. Djupintervjuer är en
ofta förekommande kvalitativ metod som mäter faktorer och variabler som inte
är kvantifierbara. (Trost, 1997)

Vilka frågor man ställer, hur man formulerar dem och ställer dem avgör helt
vilka svar man får. Man skiljer mellan information som beskriver faktiska
förhållanden, hur någonting faktiskt är (objektiv information) och information
om hur någon upplever ett visst förhållande (subjektiv information). Bland de
typer av information som olika frågemetoder kan bidra till att belysa är
följande: faktiska förhållanden, enklare åsikter, attityder, mera djupt liggande
värderingar, upplevelser och tolkningar. (Andersson, 1985)

För att i kartläggningsarbetet ta reda på hur returstålsflödena inom SMT ser ut,
har frågorna i detta examensarbete ställts på sådant sätt att främst den objektiva
informationen synliggjorts.

2.2 Reliabilitet och validitet

2.2.1 Reliabilitet

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett
mätinstrument och av måttenheten. Vid enkätundersökningar och stora
intervjuundersökningar kan reliabiliteten testas.
Enligt Ejvegård (Ejvegård, 2003) kan fyra metoder användas:

1. Återtestning: Samma individer testas två gånger. Om svarsskillnaderna blir
stora kan testet misstänkas ha låg reliabilitet. Andra faktorer som ger
upphov till skillnader och som forskaren måste beakta är tidsfaktorn ( det är
mycket som kan förändras med tiden) och möjligheten att variera frågorna
så att de ser olika ut men ändå söker belysa samma företeelse som i den
första enkäten. En felkälla som inte kan undgås är att en och samma person
inte riktigt är samma person vid omtestningen. Han har då fått större
erfarenhet och mer vetande.

2. Halveringsmetoden: Svaren delas slumpmässigt upp i två halvor och
jämförs med varandra. Ju mindre avvikelse som föreligger desto bättre
reliabilitet får testet anses ha.
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3. Parallellmetoden: Utgångspunkten är två olika enkätmätningar vilka är
tänkta att mäta samma sak. Visar sig detta vara fallet bekräftas att
reliabiliteten är bra.

4. Kontrollfrågor: Ett mindre antal frågor (med annan formulering) läggs in i
enkäten, vilka efterfrågar samma sak som tidigare efterfrågats i enkäten. Vid
god reliabilitet är svaren identiska.

För att säkra reliabiliteten har intervjuanteckningarna till examensarbetet
skickats ut till de intervjuade för kontroll av informationen, att den blivit rätt
uppfattad.

2.2.2 Validitet

Med validitet avses att forskaren verkligen mäter det som avses att mätas. Finns
klara mätmetoder och mått föreligger inga problem. Validitetsprövning är
svårare än reliabilitetsprövning. Strängt taget kan det endast ske om det finns
något annat mått på det som mäts att jämföra med. (Ibid)

I detta examensarbete finns inga andra mått att jämföra med än de som sökts
fram ur SMTs interna databas. Det är därför svårt att göra någon
validitetsprövning.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vid låg reliabilitet hos ett
mätinstrument (och därmed låg reliabilitet på måttet), så blir också validiteten
låg. God reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god
validitet. Reliabiliteten kan alltså vara mycket hög men ändå sakna validitet.
(Ibid)

2.3 Problem och felkällor

En svårighet med examensarbetet har varit omfattningen på kartläggningen.
Industriområdet på SMT i Sandviken är geografiskt mycket stort, med många
avdelningar på varje division. Det gjorde att kartläggningsarbetet tog lång tid
att genomföra. En annan svårighet var att komma i kontakt med de personer
som är väl informerade om returstålshanteringen. Det visade sig under arbetets
gång att en del personer visste betydligt mycket mer än andra. Men alla
personer har dock haft information att tillföra projektet.

Ett annat problem har varit sökning i den interna databasen ROSHIST_ROSA2
på SMT. Många förkortningar och interna begrepp förekommer i databasen.
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Det har ökat svårigheten att ta fram information. Gamla
avdelningsbeteckningar används fortfarande m.m.



Teori
                                                                                                                             

11

3 Teori

I detta kapitel beskrivs de teorier som är viktiga för att kunna förstå kommande
kapitel i rapporten.

3.1 Supply-chain management

”The synchronization of a firm´s processes and those of its suppliers to match
the flow of materials, services, and information with customer demand”.
(Krajewski & Ritzman, 2002)

Supply-chain management har strategiska implikationer, därför att
leverantörssystemet kan användas för att uppnå viktiga konkurrensfördelar. En
grundläggande del inom SCM är att kontrollera lagret genom styrning av
materialflödet som skapar det. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad
hos företag därför att de ofta har flera hundra olika leverantörer. Värdet av
SCM blir uppenbart när komplexiteten för leverantörskedjan blir synlig. (Ibid)

Enligt Paulsson (Paulsson & Nilsson, 2000) innehåller en leverantörskedja tre
huvudflöden som har olika karaktär:

• Det fysiska flödet
• Informationsflödet
• Det finansiella flödet

Det fysiska flödet är det mest påtagliga. Det består främst av själva varorna,
men även av förpackningar, lastbärare (t.ex. i form av lastpallar och containers)
och transportmedel (t.ex. i form av lastbilar och järnvägar). Logistik har tidigt
fokuserat på att effektivisera det fysiska flödet.

Informationsflödets huvuduppgift är att administrera det fysiska flödet så att
detta blir effektivt.

Det finansiella flödet är också av stort vikt för att skapa en effektiv
leverantörskedja. Leverantörerna måste få betalt för sina produkter på ett
snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt annars bromsas det fysiska flödet upp.

Andra flöden som är av intresse är bl.a. kunskapsflödet i kedjan. 
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3.2 Reverse logistics

Reverse logistics är ett område inom vilket forskningen har ökat de senaste
åren. T.ex. har system för pappersåtervinning och återvinning av flaskor
använts i många år. Dock har reverse logistics på senaste tiden blivit en viktig
fråga för många tillverkare främst p.g.a. lagstiftning och förväntningar från
kunder. Flera länder har börjat använda miljölagstiftning för att tvinga
tillverkare att ta ansvar för hela livscykeln hos sina produkter. ”Take–back”
skyldigheter för ett antal produktkategorier som t.ex. elektronik,
förpackningsmaterial och bilar är några av de lagstiftade åtgärder som tagits i
bruk. (Brander, 2004)

Ett generellt nätverk för återvinning av produkter innefattar insamling, urval,
upparbetning och deponi. Med insamling av använda produkter menas att göra
de tillgängliga och transportera de till en plats för vidare bearbetning. Urval
inkluderar alla aktiviteter som bestämmer om en produkt är återvinningsbar
eller inte och i så fall på vilket sätt. Det här steget kan innehålla tester,
isärmontering, krossning, sortering och förvaring. Vid det här steget sker en
separation i flödet mellan produkter som är återvinningsbara och de som inte är
det. I upparbetningssteget transformeras den använda produkten till en
användbar produkt igen eller återvinns dess material. (Ibid)

Återvinningsprocessen kan indelas i materialåtervinning (recycling) och
produktåtervinning (remanufacturing). Material återvinning innefattar mest
isärtagning för att separera och förädla materialet av använda produkter. Målet
är att minimera mängden för deponi och maximera mängden tillbaka till
produktcykeln. (Ibid)

”Product recovery management” karaktäriseras av en hög osäkerhetsnivå. Den
största skillnaden mellan ett traditionellt produktions och distributionssystem
och ”reverse logistics” system återfinns på leverantörssidan. I ett traditionellt
system kan leveranser i fråga om timing, kvantitet och kvalitet styras efter
systemets behov. I ett återvinningssystem kan leveranser vara svårare att
prognostisera. Timingen och antalet tillbakalämnade produkter bestäms av den
senaste användaren istället för av återvinnarens behov vilket komplicerar
planering av insamling och återvinning. (Ibid)

3.3 Prognostisering

Ofta görs det en avvägning mellan kostnad och värde vid prognostisering och
även vid andra problemställningar. Värdet av en ytterligare förbättrad prognos
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måste ställas mot kostnaden för att erhålla förbättringen. I många praktiska
situationer visar det sig att kostnaden snabbt ökar från att erhålla en ganska
enkel prognos till en mer avancerad. En förbättrad prognos som ändå kan
innehålla felaktigheter. (Segerstedt, 1999)

Enligt Segerstedt kan prognoser kan delas in i tre grupper:

Känsla/Erfarenhets-tekniker:
Baserar sig inte på någon formell matematisk metod och används vid
prognostisering på mycket lång sikt. Ensam eller i grupp diskuteras tänkbara
framtida förhållanden och konsekvenser för intressanta aktiviteter. Teknikerna
används t.ex. vid budgetering av kommande års försäljning i ett företag.

Flervariabel-tekniker:
Används när den storhet eller variabel som ska prognostiseras står i
beroendeförhållande till en eller flera andra variabler som är lättare att
prognostisera än den som söks.

Envariabel-tekniker:
Innebär att en extrapolation av tidigare data görs. Där tidigare värden av
variabeln ligger till grund för utvärdering av det mest troliga framtida värdet.

3.4 Lagerhållning

Lagerhållning är för de flesta företag nödvändigt. Lager av råvaror och
halvfabrikat behövs för att kunna ha en störningsfri produktion, och för att
snabbt kunna möta efterfrågan från kunder behövs ett lager för färdiga
produkter. Anledningen för företag att hålla lager är oftast av kostnadsskäl då
påfyllning och uttag inte sker samtidigt eller med samma kvantiteter. Ett lager
är ofta nödvändigt. Lagret binder dock kapital, kräver hantering och fodrar
lagerutrymme. Det kan sägas att lagret finns för att lösa ett problem och att det
sedan är lätt att glömma bort vilket det löste och att det kanske går att lösa på
ett annat sätt än med ett lager. Ett för stort lager medför därför onödiga 
kostnader medan ett för litet kan innebära produktionsstopp och utebliven
försäljning. (Krajewski & Ritzman, 2002)

Omsättningshastigheten på ett lager beräknas enligt följande:

Omsättningshastighet= Förbrukning (Omsättning) / Genomsnittslager

Genomsnittlig lagringstid beräknas enligt nedanstående formel: 
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Genomsnittlig lagringstid ( i prod.dagar)=Antal prod.dagar /
Omsättningshastighet =
   =Genomsnittslager/ (Förbrukning / prod.dag)

Enligt Krajewski och Ritzman (Ibid) finns det följande typer av lager:

• Cykliskt lager: Den mängd av totala lagret som varierar direkt med
orderkvantiteten och motsvarar den kontinuerliga förbrukningen. Detta lager
minskas främst genom att minska orderstorleken, vilket också kräver att
andra förändringar görs t.ex. förbättrad orderhantering.

• Säkerhetslager: Lagret skyddar företaget mot osäkerhet i efterfrågan, ledtid
och leveranser. Det förhindrar att driftstopp och störningar i produktionen
uppstår p.g.a. brist.

• Utjämningslager: Lagret finns för att absorbera ojämn efterfrågan eller
leveranser. Det används bl.a. vid säsongsvariationer. Lagret minskas främst
genom att anpassa efterfråge takten till produktions takten. 

• Pipelinelager: Är lager som flyttas från plats till plats i ett
materialflödessystem. Lagret består av produkter som rör sig från en
operation till en annan. Lagret minskas genom att minska ledtiden.
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4 Företagsbeskrivning

I detta kapitel beskrivs Sandvik AB och dess verksamhet.

4.1 Sandvik AB

Företaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som var först i världen
med att lyckas använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell
skala. (Internet Sandvik, 2003-09-13)

Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som omfattar
affärsområdena Tooling, Mining and Construction och Materials Technology
(SMT). Koncernen har 37000 anställda i 130 länder och en omsättning på ca 50
miljarder. Styrelseordförande är Clas Åke Hedström och verkställande direktör
och koncernchef är Lars Pettersson. (Ibid)

Sandvik är världsledande inom tre huvudområden:

• Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt ämnen och
komponenter i hårdmetall och andra hårda material.

• Maskiner och verktyg för bergavverkning
• Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt

processystem.

Sandvikkoncernen är mycket forskningsinriktad. År 2003 investerades ca 1900
mnkr (4% av omsättningen) inom forskning, utveckling och kvalitetssäkring.
Ca 2200 personer är verksamma inom detta område. (Ibid)

4.2 Sandvik Materials Technology (SMT)

Examensarbetet utförs som tidigare sagts på Sandvik Materials Technology i
Sandviken. Nedan i detta underkapitel ges en presentation av affärsområdet
SMT.

Mission:
”We shall be the obvious first choice and provide the best possible value for
our stakeholders: customers, shareholders and employees.
At the same time we shall act as a good global corporate citizen characterized
by sustainable leadership in all our actions and business decisions”
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Affärsområdet Sandvik Materials Technology har ca 8000 anställda och en
omsättning på ca 13000 MSEK. VD för SMT heter Peter Gossas. SMT är
uppdelat i sex produktområden, se figur 4.1:

Figur 4.1. Organisationsschema för SMT.

• Tube (ST): Produktområdet är specialiserat på sömlösa och svetsade rör,
rördelar och flänsar. De är världsledande på rörprodukter gjorda av
avancerade metaller och speciallegeringar för rostfritt stål.
Nyckelmarknader inkluderar kemi-, olje-, gas-, kärnkraft-,
elektronikindustrin och andra industrier där korrosionsbeständighet,
mekaniska egenskaper och pålitlighet vid användning är av kritisk
betydelse. Också inkluderat i Tube är rostfri stång för maskinbearbetning.
(Internet Sandvik, 2004-09-13)

• Strip (SB): Produktområdet tillverkar och tillhandahåller precisionsband i
rostfritt stål innehållande legeringar som ger nischade produktapplikationer
som t.ex. rakblad, fjädrar och sjukvårdsinstrument. (Ibid)

• Wire (SC): Produktområdet tillverkar precisionstråd, profiler, fjädertråd
och svetsade produkter gjorda av rostfritt stål och höglegerade stål. Många
produkter tillverkas speciellt för bil-, olja-, gas-, elektronikindustrin och
även till sjukvårdsinstrument. (Ibid)

• Kanthal: Produktområdet utvecklar och tillverkar metalliska och keramiska
material i form av tråd, band, delar och system för elektronisk uppvärmning
i hushållsapparater, industriella ugnar och processystem. (Ibid)

• Process Systems: Produktområdet Process Systems tillhandahåller
transportband med tillhörande utrustning. Användningsområden för dessa är
sortering inom bl.a. kemi- och livsmedelsindustrin. (Ibid)

• Primary Products (SV): SV tillverkar långa produkter i rostfritt stål,
bergborrstål och speciallegeringar till interna och externa kunder. SV:s
produkter är rostfri stång, borrstål, extrusionsämnen, smidesämnen och
ämnen. De interna kunderna i Sandviken är: Rör (ST), Band (SB) och Tråd

Tube Strip Wire Kanthal Process
System

Primary
Products

SMT
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(SC). Till externa kunder säljs borrstål, stång, extrusionsämnen och
smidesämnen. (Ibid)
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5 Nulägesbeskrivning

I detta kapitel ges först en kort beskrivning av produktionen på varje avdelning
som undersökts inom Primary Products, Tube, Strip och Wire. Efter det
beskrivs returstålsmottagningen, interna transportavdelningen Transport samt
de externa firmorna LM-maskiner och BSAB. Slutligen ges en
nulägesbeskrivning av det finansiella och det fysiska returstålsflödet inom
SMT.

5.1 Beskrivning av produktionen inom SMT

Nedan följer en kort beskrivning av produktionen på varje avdelning inom
Primary Products, Tube, Strip. Wire.

5.1.1 Primary Products (SV)

Stålverket (SVPE) och stränggjutningen (SVPS)
Stålverket består av följande enheter:

1. Ljusbågsugn
2. AOD-konverter
3. ASEA-SKF skänkugn
4. Gjötgjutning
5. Stränggjutning

1. Tillverkningskedjan startar i ljusbågsugnen (75ton) vars huvudsakliga
uppgift är att smälta skrot och legeringar. Den utgörs av ett cylindriskt
ugnskärl med eldfast infodring. Värmen som behövs för att smälta skrotet
alstras av ljusbågar som bildas av en trefas växelström mellan tre
grafitelektroder och skrotet. Smältan tappas sedan till en överföringsskänk
och slaggas av innan den överförs till AOD-konvertern. (Torssell, 1998)

2. I AOD-konvertern (75ton) sker kolfärskning (minskning av kolhalten)
genom inblåsning av en inertgas-syrgasblandning genom dysor placerade i
konverterns nedre del. Därefter görs en reducering med Si eller Al av den
kromrika toppslaggen som bildas under kolfärskningen. Som sista steg i
AOD:n genomförs svavel raffinering med tillsats av kalk och flusspat samt
efterföljande argonspolning. Därefter överförs smältan till skänkugnen.
(Ibid)
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3. Under skänkugnsbehandlingen (75ton) homogeniseras smältans temperatur
och sammansättning m.h.a. en induktiv omrörare. På grund av att
skänkugnen är utrustad med tre grafitelektroder kan temperaturen i skänken
höjas under operationerna för att nå den sammansättning och temperatur
som önskas före gjutning. Efter skänkugnsbehandlingen transporteras
skänken till gjutningen. Två olika gjutmetoder används på SMT,
stränggjutning och götgjutning. (Ibid)

4. Metoden som används vid götgjutning (24”-, 26”-, 27”-, 34”-kokiller) är
stiggjutning. Skänken placeras ovanför en ”gubbe” som är omgiven av ett
antal kokiller vilka står på ett stigplan (en fördelningsplatta). Smältan leds in
i botten på kokillen och pressas upp av det ferrostatiska trycket då skänken
är högre placerad än kokillen. Genom stigplanet går kanaler mellan gubben
och kokillerna. Skivtärningen i skänkens botten öppnas och stålet rinner ner
i gubben och via kanalerna upp i kokillerna. (Ibid)

5. Vid stränggjutningen (formaten 365x265 mm, 265x265 mm och 150x150
mm) placeras skänken ovanför en gjutlåda och via skänkröret tappas stålet
ner i den förvärmda gjutlådan. Från gjutlådan leder tre gjutrör ner till de tre
kokillerna där smältan börjar stelna och matningen av startkedjan ur
kokillen startas. Då strängen stelnat kapas den upp allteftersom den passerar
kapstationen, i ämneslängder på 1,5-7 m. (Ibid)

Götverket (SVPG)
I Götverket valsas göt och stränggjutna ämnen i vikter från 1 ton till maximalt
6,5 ton. Göten och de stränggjutna ämnena valsas ut till fyrkantsämnen i olika
dimensioner från 120 till 450 mm och platta ämnen i bredder upp till 450 mm.
Dessutom valsas runda ämnen i dimensionerna 172 och 193 mm.
(Intranet Sandvik, 2003-09-13)

Grovverket (SVPG)
Grovverket får sitt utgångsmaterial direkt från stränggjutningen eller som
förvalsat material från Götverket (också götgjutet material). Dimensionerna
som valsas omfattar runda och fyrkantiga ämnen i dimensionerna 80-158 mm
respektive 80-126 mm. De viktigaste produkterna är stångstål, rostfria
rörämnen samt ämnen för borrstålstillverkning. (Ibid)
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Ämnesbehandlingen ÄB67 (SVPÄ)
I ÄB67 görs den sista bearbetningen av stänger och ämnen innan de går vidare
till interna kunder inom SMT eller externa. Materialflödet är indelat i tre
huvudkategorier: Stång och extrusionsämnen, bergborrstål och bandämnen. Det
finns även en linje som tar hand om förvalsade göt, med två stora slipmaskiner
och en bandsågmaskin. (Ibid)

Finverket (SVPF)
Borrstålstillverkningen i Finverket är indelad i tre produktionsavsnitt.

Det första produktionsavsnittet omfattar kärnisättning, värmning i ugn,
valsning (i dimensioner 19-70mm, både rund och sexkantsprofil) och
klippning. (Ibid)

Det andra produktionsavsnittet omfattar knäckning av ändar, kärnurdragning,
reelriktning och även uppkapning av kärnor till kärnisättningen. (Ibid)

Det sista produktionsavsnittet i Borrstålstillverkningen är placerat i en annan
byggnad än de tidigare, det sker i Borrstål –03. Detta avsnitt är slutstationen i
borrstålstillverkningen och kan delas in i följande moment: kapning, syning,
packning och transport till kund. (Ibid)

5.1.2 Tube (ST)

Ämnesberedningen (STVB)
Ämnesberedningen ligger i nordvästra delen av PV62. Där bereds ämnen som
sedan transporteras till någon av de tre pressarna där de extruderas.
Tillverkningen utgår från stång levererad av SV. Stången skalsvarvas för att
sedan kapas i rätt längder. Ämnena borras, ändbearbetas och avfettas för att
sedan bli ett färdigt ämne, en så kallad kuts. Ämnet sänds därefter till pressarna.
(Intranet Sandvik, 2003-09-13)

Pressverk 62 och 69 (STVE)
I de två byggnaderna PV62 och PV69 tillverkas extruderade rör i dimensioner
från 26 mm till 260 mm med väggtjocklekar från 2,6 mm till ca 45 mm. Det
finns tre pressar i PV62 och i PV69. Kutsarna kommer upp från
ämnesberedningen till PV62 på rullband och mellanlagras inför extruderingen.
Sedan passerar kutsarna HF-ugnen där 10-15 st bitar värms till ca 1150 grader
innan de går in i pressarna för extrusion. Kutsarna som transporterats till PV69
passerar två ugnar innan extrudering. De extruderade produkterna färdigställs
sedan delvis i PV62 (genom riktning betning och kapning) och delvis i RV50.
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De produkter som tillverkas går vidare för exempelvis stegvalsning eller säljs
direkt till kund. (Intervju, Lennart Gustavsson)

Rörverk 50 (STVF)
I Rörverk 50, färdigställs rör från extrusionspressar. Färdigställningen
innefattar bl.a. betning, riktning och kapning. Erforderlig provning och syning
görs också. Rören levereras antingen som färdiga extruderade rör eller som
hollows för vidare bearbetning.  Det mesta av de extruderade rören färdigställs i
RV50. De tunnare dimensionerna går istället genom RV63.
(Intervju, Sune Wikstrand)

Rörverk 63 (STKF)
I RV63 färdigställs rör från extrusionspressarna och från RV60. Färdigställning
innefattar bl.a. betning, riktning och kapning. Erforderlig provning och syning
utförs också. Sedan levereras rören vidare till lager eller direkt till kund.
(Intervju, Karl-Axel Prins)

Rörverk 60 (STKP)
I RV60 finns fem valsverk som valsar till dimensionerna 19-219 mm. De får
sina rör från RV50 och skickar dem vidare efter valsning till RV63.
(Intervju, Kåre Andersson)

Rörverk 87 (STKS)
RV87 är uppdelat i två delar RV87 och Instrumentrör 97. Materialet som valsas
kommer ifrån RV50 i två längder 7,7 m och 14,4 m. Utgångsmaterialet kallas
hollows. Det finns två valsverk i RV87 och tre i Instrumentrör 97.
(Intervju, Iver Hansen)

Rörverk 68 (STKG)
RV68 är ett speciellt rörverk. Där stegvalsas endast två stålsorter: SAN69 och
SAN30. (Intervju, Roger Löw)

Rörverk 98 (STKH)
RV98 får sitt utgångsmaterial från PV69 som hollows i dimensionerna 48 och
60,3 mm. I RV98 finns två stegvalsverk som valsar dimensioner 8-40 mm.
Andra arbetsmoment inkluderar kapning, gradning, syning och packning.
(Intervju Sune Wikstrand)
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5.1.3 Strip (SB)

Varmbandverk (SBPV)
I varmbandverket börjar tillverkningen av band. Övergripande kan
produktionen indelas i: värmning av bandämnen i ugn, valsning, kylning och
haspling. Den enskilt största produkten är band till rakklingor.
(Intervju, Glenn Holm)

Kallvalsverket (SBP)
I Kallvalsverket tillverkas två typer av band, kallvalsade- och härdade band.
Produktionsstegen är ibörjan detsamma för båda typerna, varmvalsning,
glödgning, betning och kallvalsning. För de band som skall bli härdade band
följer därefter härdning och slipning medan de band som ska bli av kallvalsad
typ glödgas och fortsätter att kallvalsas. (Intervju, Robert Vikman)

5.1.4 Wire (SC)

Tråddragning 68 (SC)
Tråddragning 68 producerar tråd i dimensioner 0,20 mm upp till 5 mm, en
speciell dragmaskin klarar även dimensioner upp till 14,5 mm. Vanligast är tråd
i rostfrittstål i dimensionerna 0,2-1,5 mm.
Arbetsoperationer (Intervju, Seppo Saari):

Syning: Kontrollerar inkommen varmvalsad tråd från extern
valstrådsleverantör visuellt d.v.s att den inte är felvalsad med tex fenor eller
andra valsningsdefekter. Tråden vägs också. Eventuella kassationer sorteras ut
och läggs i berglöfslådor.
Betning: Tråden betas i olika syrabad beroende på stålsort för att få bort
glödskal. 
Dragning, riktmaskiner & plattmaskiner(valsverk): Tråden dras i en
dragmaskin. Det finns ett stort antal. Skrot som faller vid maskinerna orsakas
av: ändklipp, fasonfel, dimensionsfel eller ytfel. Vissa arbetsordrar går också
genom en plattmaskin för att bli plattråd eller genom en riktmaskin och blir rak
och kapas upp i längder.
Glödgning: Tråden glödgas. Det är sällan som det blir något skrot i ugnen.
Spolning: Tråden spolas upp på spolar. Eventuellt ändklipps den.
Packning: Packning av trådspolar.
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5.2 Returstålsmottagning

I detta underkapitel beskrivs returstålsmottagningen på skrotgården.

Returstålsmottagningen på skrotgården och transporter inom SMT ombesörjs
av Sandviks egen transportavdelning ”Transport” och av externa firmorna LM-
maskiner och BSAB beskrivs.

På skrotgården arbetar tre personer med ankomstregistrering av
returstålsleveranser. När en leverans med returstål kommer till skrotgården tar
ankomstregistreraren en följesedel och fyller i uppgifter enligt bilaga 2. Sedan
förs informationen in i Råvaruoptimeringssystem (ROS) som anger rätt
lagerplats där skrotet skall tömmas. En ny följesedel skrivs ut som lämnas till
lastmaskinsföraren. Föraren fyller i uppgifter enligt bilaga 3 och tömmer
returstålet i korrekt bås (se bilaga 4 för bild över bås på skrotgården).
Lastmaskinföraren lämnar sedan följesedeln till ankomstregistreraren som för
in vikten på returstålet i ROS. (Samtal, Christer Norman)

5.3 Transporter

I följande underkapitel ges en beskrivning av den interna transportavdelningen
Transport samt de externa firmorna LM-maskiner och BSAB.

5.3.1 Transport

Transportavdelningen ”Transport” på Sandvik AB i Sandviken sköter interna
transporter på industriområdet. Sammanlagt arbetar 81 personer på
avdelningen. Till returstålshanteringen används följande transportmedel
(Intervju, Ola Karlsson och Per Westberg):

• Truck: slingtrucken, rörverkstrucken och strip-trucken
• Dumperbil (lastbil): 1 st 
• Sidlastartruck: 4 st
• Gränsletruck: 3 st
• Lastmaskin: 1 st

Av transportmedlen ovan är det slingtrucken, rörverkstrucken och lastmaskinen
som enbart arbetar med returstålshanteringen.

För att kalla på transportmedel används STB vilket är Sandviks
transportbeställningssystem. Transportmedlen kan även kallas via mobiltelefon.
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Generellt sköter avdelningarna sina transporter själva inne i verken medan
transportavdelningen sköter transporter utanför.

Slingtrucken: Arbetar 2-skift. Arbetsområdet är Ämnesberedningen, Rörverk
50, Finverk 73 och Ämnesbehandling 67. På helgerna körs trucken av
sidlastarförare. Arbetsuppgifterna innefattar tömning av berglöfslådor i
dumperlådor.

Rörverkstrucken: Arbetar dagtid. Arbetsområdet är främst Rörverk 60, 63,87
och Pressverk 69 men också Rörverk 98. Arbetsuppgifterna innefattar främst
byte av berglöfslådor och lastning av fulla lådor på flak.

Stripptrucken: Arbetsområdet är Götverket och ”Strippen” för götgjutning.
Arbetsuppgifterna innefattar strippning av göt och tömning av skrotgöt i
berglöfslådor, lastning av lådor på flak samt transport av vaggor från Götverket
till skrotgården.

Dumperbilen: Arbetar 2-skift. Arbetsområdet är främst Ämnesberedningen,
Rörverk 50, Finverk 73, Ämnesbehandling 67, Kallvalsverket och
Tråddragning 68. Arbetsuppgifterna innefattar hämtning av dumperlådor med
returstål och tömning av lådorna i bås på skrotgården. Dumperbilen tömmer
även lådor med ”skräp” och slam. Returstålet som hämtas med dumperbilen
körs till skrotgården och där vägs bilen på vågen och koden för vägningen, vikt,
stålsort, avdelning och bås nr antecknas på en ankomstregistreringsblankett
(samma sort som skrotgården använder). Sedan tippas skrotet direkt i
respektive bås. Personen som kör bilen tittar till dumperlådorna för att avgöra
om tömning måste ske. Det händer dock att chauffören också blir uppringd från
de olika avdelningarna. (Samtal, Gert Åsberg)

Hämtade dumperlådor från Tråddivisionen vägs på samma sätt som övriga men
med den skillnaden att de inte töms direkt i något av båsen utan ställs på
anvisad plats på skrotgården. Om detta ej göres kan tråden orsaka ett stort
trassel och problem vid upplastning av korgarna. På
ankomstregistreringslappen skrivs även dumperlådans nummer upp. (Ibid)

Sidlastartruck: En truck arbetar femskift (kör slingtrucken på helgerna), den
andra trucken arbetar fyrskift och de två övriga truckarna arbetar 2-skift
kontinuerligt. Arbetsområdet är fämst inom rördivisionen. Arbetsuppgifterna
med returstål innefattar transport av långt returstål från olika avdelningar till
uppsamlingsplatsen för långt skrot bakom Rörverk 50.
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Grensletruck: En arbetar femskift och två arbetar dagtid. Arbetsområdet
innefattar hela Sandviks industriområde. Arbetsuppgifterna med returstål
innefattar transport av fulla flakar och knektar från avdelningar till
skrotgårdenoch transport av tomma tillbaka. Arbetsuppgifterna innefattar även
transport av långt returstål från uppsamlingsplatsen bakom Rörverk 50 till
sortering av Tång & Björklund vid en uppsamlingsplats på ”Östra”.

Lastmaskin: Arbetsområdet är skrotgården. Arbetsuppgifterna innefattar främst
framläggning av långt skrot för skärning i kapverket och hämtning av start- och
slutskrot vid stränggjutningen.

Traktor: Samma traktor som transporterar rör till “Centrala Utlastningen”
används vid behov till returstålshantering vid Varmbandverket. Där drar
traktorn ut banden för klippning.

5.3.2 LM-maskiner

LM-maskiner är en extern firma som arbetar på skrotgården och kring
stålverket med transporter och upplastningar av returstål, köpskrot och
legeringar. Firman har följande transportmedel:

• Lastmaskiner: 2 st
• Dumpertraktor: 1 st 
• Kranar: 3 st

Lastmaskin: ”Den lilla lastarens” arbetsområde är skrotgården.
Arbetsuppgifterna innefattar främst tömning av berglöfslådor på flak till bås. 
”Den stora lastarens” arbetsområde är skrotgården och kring stålverket där
hjälp behövs.

Dumpertraktor: Arbetsområdet är främst skrotgården och kring stålverket.
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. förflyttning av skrothögar och körning av
legeringar.

5.3.3 BSAB

BSAB (som numera döpts om till Multiserv AB) bearbetar restmaterial från
stålverket och stränggjutningen och utvinner stålet som finns i det. BSAB
utvinner stål från slaggrytor i stålverket och gjutlådeskollor från
stränggjutningen. Firman sköter även tömningen av slaggbassängen bredvid
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stålverket. De hämtar ca 15 grytor/dygn dvs ca 3500 grytor/år. Ca 66000 ton
material från grytorna passerade deras kvarnar år 2003. Ute vid BSAB läggs
också ostar som finns i vissa av slaggrytorna. De består av stål och kan vara
mycket stora och tunga ( p.g.a det är de svåra att ta hand om). Ca 4000 ton
ostar och gjutlådeskollor ligger i lager vid BSAB i väntan på skärning i
kapverket. (Samtal, Arne Qvarnström)

Firman har följande transportmedel:

• Dumpertraktor: 2 st
• Lastmaskin: 2 st
• Kran: 1 st
• Grävmaskin: ingen uppgift.

Dumpertraktor: Arbetsområdet är främst vid BSAB. Arbetsuppgifterna
innefattar bl.a. transport av returstål till skrotgården.

Lastmaskin: Arbetsområdet är vid BSAB. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a.
transport av returstål till skrotgården

Vid transport av returstålet till skrotgården väger föraren transportfordonet med
returstålet och fyller i en följesedel med stålsort, materialform, bås nr och
totalvikt. Sedan töms returstålet i rätt bås. Föraren faxar följesedeln till
returstålsmottagarna på skrotgården som för in uppgifterna i ROS (en tarakod
för fordonet ger returstålets nettovikt). Nettovikten skrivs tillsammans med
tarakod och följesedelsnr på följesedeln som faxas tillbaka till BSAB och till
stålverket.

5.4 Det finansiella returstålsflödet

När kartläggningen av returstålsflödena inom SMT hade börjat upptäckte
examensarbetaren att samma typer av flöden existerade i returstålsflödet som i
ett externt leverantörsflöde, se kapitel 3.1 Supply chain management. Därför
har samma uppdelning i flöden använts för att beskriva returstålsflödena som
det kan beskrivas för en extern leverantör. Här i detta underkapitel redovisas en
förenklad bild av det finansiella flödet inom SMT och i underkapitel 5.5
presenteras det fysiska returstålflödet.

När returstål faller i produktionen sker transaktioner mellan interna konton
inom SMT enligt följande, se figur 5.1:
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            Produktionskonto                   Genomgångskonto                       Lagerkonto

Figur 5.1 Hur transaktioner sker mellan konton inom SMT.

• Produktionskonton: Är konton för olika operation i produktionen inom
SMT.

• Genomgångskonton: Är konton som returstålet befinner sig på innan det har
blivit inregistrerat på råvarulagret på skrotgården i ROS.

•  Lagerkonton: Är konton för returstål i råvarulagret på skrotgården.

Det ekonomisystem som används på SMT är SAP. Genomgångskontot för en
division är intressant därför att det visar hur mycket returstål som inte har blivit 

inregistrerat på skrotgårdens råvarulager.

Divisionernas genomgångskonton:
Uppgifterna kommer från personer som är insatta i ekonomin kring
returstålshanteringen.

• SV (och BSAB): Värdet på BSAB genomgångskonto 2004-05 var 27,5
mnkr. (Uppgift från Lars Kallin 2004-05)

• ST: 2004-05-31; 20,1 mnkr (Uppgift från Per Westerberg 2004-05)
• SB: 2004-04-20; 24,8 ton vilket motsvarar 74400 kr vid ett skrotpris på 3

kr/kg (Uppgift från Gunilla Kjellgren 2004-05)
•  SC: uppgift saknas.
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5.5 Fysiska returstålsflöden

I underkapitlet nedan presenteras det fysiska returstålsflödet inom Primary
Products, Tube, Strip och Wire. För en detaljerad beskrivning av
returstålshanteringen på varje enskild avdelning inom SMT, se bilaga 5.1-5.16.

5.5.1 Primary Products (SV)

Det som är gemensamt för returstålstransporterna inom SV är att skrothetor och
långa kärnor transporteras med grensletruck. Som returstålsbärare används
bockar/knektar för skrothetor och flak till långa bergborrkärnor. Ändavkap från
stänger läggs i berglöfslådor som ställs på flak (undantaget Götverket som
använder vaggor som returstålsbärare). Hämtningar med grensletruck beställs
av operatörer på skiftlagen.

Det som är unikt inom SV är att sorteringen av skrotet skiljer sig mellan
avdelningarna. På Grovverket och Götverket sorteras ändavkapningar per
stålsort medan Ämnesbehandlingen sorterar i stålsortsgrupper. Stålverkets och
Stränggjutningens returstålshantering är också unik då mycket returstål
transporteras till BSAB, för utvinning av metallen i slaggrytor, gjutlådeskollor
och material från slaggbassängen.

5.5.2 Tube (ST)

Gemensamt för returstålshanteringen inom Rördivisionen är att långt returstål
transporteras med sidlastare. Långt returstål buntas ihop och läggs på strön eller
i häckar innanför portarna på avdelningarna, sedan beställs en sidlastare för
borttransport. Ändavkapningar från stänger och rör läggs i berglöfslådor som
ställs på flak, vilket också är gemensamt för avdelningarna. Det som skiljer sig
är var flaken är placerade och vilka truckar som används för arbetet att ställa
berglöfslådorna på flaken. Ofta sker arbetet med att ställa berglöfslådorna på
flak automatiskt eftersom trucken har sitt bestämda arbetsområde. Annars
beställs en truck från Transport eller genom att direkt kontakta truckföraren.
Tre uppsamlingsplatser för returstål har identifierats inom ST. En
uppsamlingsplats för långt returstål bakom Rörverk 50. Där samlas allt
långskrot upp innan det transporteras ut till Tång och Björklund AB ute på
”Östra” för sortering av rören. Den andra stora uppsamlingsplatsen är utanför
port 48 framför Ämnesberedningen. Där ställs berglöfslådor innehållande
ändavkapningar på flak och mindre avkapningar och spånor töms i
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dumperlådor. Den tredje uppsamlingsplatsen finns vid Pressverk 69. Där står
berglöfslådor på flak med returstål från Rörverk 63 och från PV69.

5.5.3 Strip (SB)

Inomhus i Kallvalsverket sköter två returstålsfraktare tömningen av
berglöfslådor i dumperlådor utanför byggnaden. De transporterar returstål från
ca 40 platser och hämtar lådorna automatiskt eller blir ditkallade. När
bandrullar kasseras läggs dessa på speciella flak bredvid dumperlådorna.

Hämtning av berglöfslådor och dumperlådor vid Varmbandverket beställs från
Transport. När långa band blivit skrot beställs en traktor som drar ut banden på
”Varpen” för klippning av BSAB. De klippta banden transporteras sedan till
Skrotgårdens råvarulager.

5.5.4 Wire (SC)

Returstål som faller inom Tråddragning 68 läggs i smålådor som sedan töms i
berglöfslådor eller direkt i berglöfslådor. Alla berglöfslådor transporteras och
ställs innanför port 171. En person sköter sedan tömningen av berglöfslådorna i
dumperlådorna utanför byggnaden. Hela trådspolar som kasseras ställs på
speciella ställ och transporteras till skrotgården.

5.5.5 SMT

Generellt kan sägas att avdelningarna sköter transporter av returstål själva inne
i verken och att Transport sköter transporterna utanför tillbaka till Skrotgården.
Det finns undantag från detta. Till undantagen hör Stålverket, Stränggjutningen
och Varmbandverket där de externa firmorna BSAB och LM-maskiner sköter
många av transporterna.

En annan rutin som är gemensam inom SMT är berglöfslådorna, i vilka mycket
av returstålet transporteras. Berglöfslådorna ställs ofta på flak för vidare
transport till Skrotgården. I många fall töms de även i dumperlådor istället för
att ställas på flak. Det som avgör detta är innehållet i lådan. Är innehållet
ändavkap från stänger transporteras berglöfslådan på flak. Därför att en
tömning i en dumperlåda skulle kunna orsaka att denna gick sönder på grund av
ändavkapets tyngd och skarpa kanter.
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6 Analys

I underkapitlen nedan analyseras de fysiska returstålsflödena utifrån
insamlade sekundära data. Både divisionerna och enskilda avdelningar
analyseras mellan period 301 och 311(vilket ungefär motsvarar januari till och
med oktober för år 2003). En mer ingående analys av 3R60- och 5R10-båset
presenteras och även problemet med en prognostisering av inflödet av returstål
till skrotgården analyseras.

6.1 Analys av fysiska returstålsflöden

I detta underkapitel redovisas analysen för de olika fysiska returstålsflödena
inom SMTs divisioner och avdelningar.

6.1.1 Returstålsleveranser per division och från BSAB, 2003

För att få ett grepp om returstålsflödena inom SMT undersöktes hur mycket
returstål som levererades från SV, ST, SB, SC och BSAB. Totalt levererades
96340 ton returstål till råvarulagrets bås på skrotgården 2003. I medeltal var
leveranserna 8758 ton/period.

I figur 6.1 visas returstålsleveranserna till skrotgården från SMT:s divisioner
samt BSAB per period 2003.

Figur 6.1. Returstålsleveranser per division och BSAB per period.

Returstålsleveranser per division och från BSAB, 2003
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Enligt figur 6.1 ses att:

• Produktområdet SV levererade den största andelen returstål. Ensam stod SV
för 49% (=47566 ton) av leveranserna. I medeltal levererades 4324
ton/period från SV.

• Den näst största andelen returstål stod produktområdet ST för. ST
levererade 15516 ton(=16%), vilket i medeltal är 1411 ton/period.

• Den tredje största andelen returstål stod BSAB för. BSAB levererade 13008
ton (=14%).

6.1.2 Totala returstålsleveranser från SV, ST, SB, SC och BSAB, 2003

För att få ett bättre grepp om hur returstålsflödet inom SMT ser ut, undersöktes
vilka sexton bås som fått störst returstålsleveranser period 301-311.

I bilaga 6.1 figur 17 visas returstålsleveranserna till skrotgården från de olika
divisionerna samt BSAB, uppdelat på returstålsbås och period.

Enligt bilaga 6.1 figur 17 kan följande rangordningordning göras:

1. 3R60-B: Till båset har 14544 ton (=15% av totalt levererat returstål). I
medeltal 1322 ton/period.

2. 5R10-B: Till båset har 10161 ton (=11%) returstål levererats. I medeltal 924
ton/period.

3. 4HSL64-B: Till båset har 8427 ton (=9%) returstål levererats. I medeltal
766 ton/period.

4. 13C26-B: Till båset har 8114 ton (=8%) returstål levererats. I medeltal 738
ton/period.

I bilaga 6.1 figur 17 kan också ses att till de största returstålsbåsen är
leveranserna ganska jämna per period.
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6.1.3 Totala returstålsleveranser från SV och BSAB, 2003

För att få se hur returstålsflödet från SV ser ut, undersöktes hur mycket returstål
som levererades från SVMB, SVPE, SVPS, SVPÄ, SVPF, SVPG och BSAB.
Totalt levererades 47569 ton returstål från SV till bås på skrotgården 2003.
BSAB levererade 13008 ton under samma period. SV och BSAB levererade
tillsammans 60577 ton.

I figur 6.2 visas returstålsleveranserna till skrotgården från SV:s avdelningar
samt BSAB per period 2003.

Figur 6.2. Returstålsleveranser från avdelningar inom SV per period, 2003.

Enligt figur 6.2 ses att:

• Den största andelen av leveranserna inom SV kom från SVPÄ. SVPÄ
levererade 18768 ton(=31% av totalt levererat returstål från SV och BSAB)
returstål. I medeltal 3128 ton/period.

• Den näst största andelen stod BSAB för, som levererade 13008 ton (=21%)
returstål.

Observera att den största interna leverantören av returstål till skrotgården är
stålverket självt. Inklusive BSAB står stålverket för 45%.
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6.1.4 Returstålsleveranser från SV och BSAB, 2003

För att tydligare se till vilka bås returstålsleveranserna från SV och BSAB har
gått, gjordes följande undersökning. Båsen som valts är de bås som fått störst
returstålsleveranser totalt från alla returstålsleverantörer period 301-311.

Tabell 6.1 visar i rangordning de bås som fått störst returstålsleveranser 2003.

Nr. Bås Returstålsleveranser
från SV och BSAB
[ton]

Returstålsleveranser
från SV och BSAB
[%]

Andel av
totala
leveranser till
båset [%]

1 3R60-B 7980 13 55
2 4HSL64-B 5904 10 70
3 4HSL64-SO 5885 10 87
4 5R10-B 5235 9 52
5 KV18:8MO 4554 8 100
6 3RE69-B 4335 7 62
7 18:8MORUS 4030 7 100
8 13C26-B 2814 5 35
9 19HSMKÄR 2590 4 100
10 18:8RUS 2416 4 100
11 15M13N2-B 2394 4 100
12 KV18:8 1566 3 100
13 3R12-B 947 2 32
14 SAN28CU-B 837 1 38
15 7C27MO2-B 488 0,8 27
16 15LM-B 65 0,1 1,4
Tabell 6.1. Rangordning av returstålsleveranser från SV och BSAB 2003.

Enligt tabell 6.1 ses att SV:s returstålsleveranser utgör stora andelar av totala
leveranser till båsen. 

Övriga leveranser av returstål till andra bås var 8537 ton (=14%).

6.1.5 Returstålsleveranser från SVMB

För att se hur returstålsleveranserna från klippningen vid Varmbandverket
SVMB ser ut har följande undersökning gjorts. Totalt har 339 ton returstål
levererats.

I bilaga 6.1 figur 18 visas returstålsleveranserna till skrotgården från
bandklippningen vid Varmbandverket per period 2003.
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Enligt bilaga 6.1 figur 18 ses att:

De största leveranserna har har gjorts period 309,310. Leveranserna av returstål
från SVMB(=Egen bandklippning) har stor spridning. De två bås som
leveranserna har gått till är 13C26-B och 7C27MO2-B

6.1.6 Returstålsleveranser från Stålverket (SVPE)

För att se hur returstålsleveranserna från SVPE såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts.Totalt levererades 3216 ton returstål från SVPE period
301-311, det är 5% av totala leveranser från SV. I medeltal levererades 292
ton/period med σ=115.

I bilaga 6.2 figur 19 visas returstålsleveranserna till skrotgården från SVPE till
olika bås per period 2003.

Enligt bilaga 6.2 figur 19 har den största mängden returstål levererats till:

• 3R60-B: 786 ton (=24%), vilket är 5% av totala leveranser till båset.

• 3RE69-B: 339 ton (=11%), vilket är 5% av totala leveranser till båset.

• 18:8MORUS: 272 ton (=8%) period 301-306, vilket är 7% av totala
leveranser till båset.

• 18:8RUS: 245 ton (=8%) period 301-306, vilket är 10% av totala leveranser
till båset.

• 5R10-B: 243 ton (=8%), vilket är 2% av totala leveranser till båset.

I bilaga 6.2 figur 19 kan också ses att inleveranser från SVPE till alla bås
varierar kraftigt från period till period från 180 ton till 450 ton.

6.1.7 Returstålsleveranser från Götverket och Grovverket (SVPG)

För att få ett grepp om hur returstålsleveranserna från SVPG såg ut 2003 har
följande undersökning gjorts. Totalt levererades 6898 ton returstål från SVPE
period 301-311, det är 11% av totala leveranser från SV. I medeltal levererades
627 ton/period med σ=208.
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I bilaga 6.2 figur 20 visas returstålsleveranserna till skrotgården från SVPG till
olika bås per period 2003.

Enligt bilaga 6.2 figur 20 har den största mängden returstål har levererats till:

• 3R60-B: 1506 ton (=22%), vilket är 10% av totala leveranser till båset.

• 13C26-B: 1012 ton (=15%), vilket är 12% av totala leveranser till båset.

• 5R10-B: 854 ton (=12%), vilket är 8% av totala leveranser till båset.

• 4HSL64-SO: 728 ton (=11%), vilket är 11% av totala leveranser till båset.

• 3RE69-B: 711 ton (=10%), vilket är 10% av totala leveranser till båset.

Ca 10% av leveranserna till ovan nämnda bås och 3R12-B kommer från
Götverket och Grovverket.

6.1.8 Returstålsleveranser från Stränggjutningen (SVPS)

För att se hur returstålsleveranserna från SVPS såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts. Totalt levererades 11528 ton returstål från SVPS period
301-311, det är 19% av totala leveranser från SV. I medeltal levererades 1048
ton/period med σ=385.

I bilaga 6.3 figur 21 visas returstålsleveranserna till skrotgården från
Stränggjutningen per period 2003.

Enligt bilaga 6.3 figur 21 har den största mängden returstål levererats till:

• 5R10-B: 2136 ton (=19%) period 301-311, vilket är 21% av totala
leveranser till båset.

• 3R60-B: 2017 ton (=18%) period 301-311, vilket är 14% av totala
leveranser till båset.

• 4HSL64-SO: 1272 ton (=11%) period 301-311, vilket är 19% av totala
leveranser till båset.

• 13C26-B: 1081 ton (=9%) period 301-311, vilket är 13% av totala
leveranser till båset.

• 3RE69-B: 833 ton (=7%) period 301-311, vilket är 12% av totala leveranser
till båset.
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I bilaga 6.3 figur 21 ses att inleveranser från SVPS till alla bås varierar kraftigt
från period till period. 

6.1.9 Returstålsleveranser från Ämnesbehandling 67 (SVPÄ)

För att se hur returstålsleveranserna från SVPÄ såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts. Totalt levererades 18768 ton returstål från SVPÄ, det är
31% av totala leveranser från SV. I medeltal levererades 1706 ton/period med
σ=477.

Figur 6.3 visar returstålsleveranserna från Ämnesbehandlingen till olika bås på
skrotgården under 2003.

Figur 6.3. Returstålsleveranser från SVPÄ per period, 2003.

Enligt figur 6.3 har den största mängden returstål levererats till:

• 4HSL64-B: 4933 ton (=26%) period 301-311, vilket är 59% av totala
leveranser till båset.

• 3R60-B: 3544 ton (=19%) period 301-311, vilket är 24% av totala
leveranser till båset.
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• 3RE69-B: 2449 ton (=13%) period 301-311, vilket är 35% av totala
leveranser till båset

• 5R10-B: 1991 ton (=11%) period 301-311, vilket är 20% av totala
leveranser till båset.

• 4HSL64-SO: 1772 ton (=9%) period 301-311, vilket är 26% av totala
leveranser till båset.

I figur 6.3 ses att leveranser till ovan nämnda bås utgör klart den största
andelen. De varierar inte så kraftigt från period till period.

6.1.10 Returstålsleveranser från Finverket (SVPF)

För att se hur returstålsleveranserna från SVPF såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts. Totalt levererades 6741 ton returstål från SVPF, det är
11% av totala leveranser från SV. I medeltal levererades 613 ton/period med
σ=103.

I bilaga 6.3 figur 22 visas returstålsleveranser till skrotgårdens bås från
Finverket under 2003.

Enligt bilaga 6.3 figur 22 har den största mängden returstål levererats till:

• 19HS20MKÄR: 2577 ton (=38%) period 301-311, vilket är 100% av totala
leveranser till båset.

• 15M13N2-B: 2344 ton (=35%) period 301-311, vilket är 98% av totala
leveranser till båset.

• 4HSL64-SO: 1507 ton (=22%) period 301-311, vilket är 22% av totala
leveranser till båset.

I bilaga 6.3 figur 22 ses att leveranser till båsen ovan är de enda av betydelse.
Andra leveranser från SVPF kan försummas. Leveranser till ovan nämnda bås
varierar ganska kraftigt från period till period.

6.1.11 Returstålsleveranser från ST, 2003

Division/Produktområde Tube står för 16% av returstålsleveranserna till SV.
P.g.a. att nästan enbart rostfritt material och nickelbaslegeringar tillverkas vid
ST står returstålsleveranserna från divisionen sannolikt för stora värden.

För att visa hur returstålsflödet från ST ser ut undersöktes hur mycket returstål
som levererades från STVB, STKS, STKG, STKH, STVE, STVF, STKP och
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STKF. Totalt levererades 15516 ton returstål från ST till bås på skrotgården
under 2003.

I figur 6.4 visas returstålsleveranserna från ST:s olika avdelningar till
skrotgården per period 2003.

Figur 6.4. Returstålsleveranser från avdelningar inom ST per period, 2003.

Enligt figur 6.4 har den största mängden returstål levererats till:

• Den största andelen av leveranserna inom ST kom från STVB. STVB
levererade 8372,36 ton(=54% av totalt levererat returstål inom ST) returstål
period 301-311. I medeltal 761 ton/period.

• Den näst största andelen stod STVE för, som levererade 4186,71 ton
(=27%) returstål. I medeltal 381 ton/period

• Den tredje största andelen stod STKF för, som levererade 2248,33 ton
(=14%) returstål. I medeltal 204 ton/period.

• Övriga avdelningar inom ST utgjorde tillsammans mindre än 5% av
leveranserna av returstål.
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6.1.12 Returstålsleveranser från ST, 2003

För att tydligare se till vilka bås returstålsleveranserna från ST har gått, gjordes
följande undersökning. Båsen som valts är de bås som fått störst
returstålsleveranser totalt från alla returstålsleverantörer period 301-311.

Tabell 6.2 visar till vilka bås som ST har levererat mest returstål 2003.

Nr. Bås Returstålsleveranser
från ST [ton]

Returstålsleveranser
från ST [%]

Andel av
totala
leveranser till
båset [%]

1 3R60-B 5675 37 39
2 3RE69-B 2596 17 37
3 3R12-B 1982 13 67
4 5R10-B 1788 12 18
5 SAN28CU-B 1365 9 62
Tabell 6.2. Rangordning av returstålsleveranser från ST, 2003.

Enligt tabell 6.2 ses att ST levererar mest returstål av divisionerna till 3R12-B
och SAN28CU-B.

Övriga leveranser av returstål till andra bås än ovan nämnda stod för ca 12% av
totala leveranser från ST, och sprider sig över ett stort antal bås.

6.1.13 Returstålsleveranser från RV63 (STKF)

För att tydligare se till vilka bås returstålsleveranserna från STKF har gått,
gjordes följande undersökning.Totalt levererades 2326 ton returstål från STKF,
det är 15% av totala leveranser från ST. I medeltal levererades 211 ton/period
med σ=153. 

I figur 6.5 visas returstålsleveranserna till skrotgården från Rörverk 63 per
period 2003.
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Figur 6.5. Returstålsleveranser från STKF per period, 2003.

Enligt figur 6.5 har den största mängden returstål levererats till:

• 3R60-B: 832 ton (=36%) period 301-311, vilket är 6% av totala leveranser
till båset.

• 5R10-B: 521 ton (=22%) period 301-311, vilket är 5% av totala leveranser
till båset.

• 3RE69-B: 482 ton (=21%) period 301-311, vilket är 7% av totala leveranser
till båset.

• SAN28CU-B: 150 ton (=6%) period 301-311, vilket är 7% av totala
leveranser till båset.

I figur 6.5 ses att returstålsleveranser från STKF till alla bås varierar kraftigt.

6.1.14 Returstålsleveranser från RV60 (STKP)

Totalt levererades 169 ton returstål från STKP. Det är mindre än 1% av totalt
levererat returstål. Därför analyseras inte leveranser från STKP vidare.

6.1.15 Returstålsleveranser från RV50 (STVF)

Totalt levererades 139 ton returstål från STVF. Det är mindre än 1%av totalt
levererat returstål. Därför analyseras inte leveranser från STVF vidare.

Returstålsleveranser från Rörverk 63, 2003

0

100

200

300

400

500

600

700

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Period

To
n

Övrigt
SAN28CU-B
5R10-B
3RE69-B
3R60-B
3R12-B
15LM-B
13C26-B



Analys
                                                                                                                             

41

6.1.16 Returstålsleveranser från PV62 och PV69 (STVE)

För att se hur returstålsleveranserna från STVE såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts. Totalt levererades 4187 ton returstål från STVE, det är
27% av totala leveranser från ST. I medeltal levererades 381 ton/period med
σ=114.

I bilaga 6.4 figur 23 visas hur returstålsleveranserna från Pressverken till
skrotgården per period 2003.

Enligt bilaga 6.4 figur 23 har den största mängden returstål levererats till:

• 3R60-B: 1475 ton (=35%) period 301-311, vilket är 10% av totala
leveranser till båset.

• 3RE69-B: 715 ton (=17%) period 301-311, vilket är 10% av totala
leveranser till båset.

• 3R12-B: 570 ton (=14%) period 301-311, vilket är 19% av totala leveranser
till båset.

• 5R10-B: 461 ton (=11%) period 301-311, vilket är 5% av totala leveranser
till båset.

• SAN28CU-B: 368 ton (=9%) period 301-311, vilket är 17% av totala
leveranser till båset.

I bilaga 6.4 figur 23 ses att inleveranser av returstål från STVE till ovan
nämnda bås av olika stålsorter är ganska jämn.

6.1.17 Returstålsleveranser från RV68 (STKG) och RV98 (STKH)

Totalt levererades 145 ton returstål från STKG under 2003. Det är mindre än
1%av totalt levererat returstål. Därför analyseras inte leveranser från STKG
vidare.

6.1.18 Returstålsleveranser från RV87 (STKS)

Totalt levererades 51 ton returstål från STKS under 2003. Det är mindre än
1%av totalt levererat returstål. Därför analyseras inte leveranser från STKS
vidare.
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6.1.19 Returstålsleveranser från Ämnesberedningen (STVB)

För att se hur returstålsleveranserna från STVB såg ut 2003 har följande
undersökning gjorts. Totalt levererades 8499 ton returstål från STVB, det är
56% av totala leveranser från ST och utgör därför den största andelen. I
medeltal levererades 773 ton/period med σ=232.

I figur 6.6 visas returstålsleveranser från Ämnesberedningen till skrotgården
per period 2003.

Figur 6.6. Returstålsleveranser från SVPÄ per period, 2003.

Enligt figur 6.6 har den största mängden returstål levererats till:

• 3R60-B: 3226 ton (=38%) period 301-311, vilket är 22% av totala
leveranser till båset.

• 3RE69-B: 1367 ton (=16%) period 301-311, vilket är 20% av totala
leveranser till båset.

• 3R12-B: 1290 ton (=15%) period 301-311, vilket är 44% av totala
leveranser till båset.

• SAN28CU-B: 827 ton (=10%) period 301-311, vilket är 37% av totala
leveranser till båset.

• 5R10-B: 792 ton (=9%) period 301-311, vilket är 8% av totala leveranser till
båset.
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I figur 6.6 ses att inleveranser till ovan nämnda bås är ganska jämn per period.

6.1.20 Returstålsleveranser från SB, 2003

För att visa hur returstålsflödet från SB ser ut undersöktes hur mycket returstål
som levererades från Kallvalsverket och Varmbandverket. Totalt levererades
11745 ton returstål från SB till bås på skrotgården 2003. I medeltal 1068
ton/period och med σ=300.

För att få ett grepp om hur returstålsleveranserna från Kallvalsverket SBP såg
ut 2003 har följande undersökning gjorts. Den största andelen returstål kom
från SBP, 9718 ton(=83% av totalt levererat returstål från SB). I medeltal 883
ton/period.

I figur 6.7 visas returstålsflödet till skrotgården från SBP per period 2003.

Figur 6.7. Returstålsleveranser från SBP per period, 2003.

Enligt figur 6.7 har den största mängden returstål levererats till:

• 15LM-B: 3632 ton (=37%) period 301-311, vilket är 78% av totala
leveranser till båset.
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• 13C26-B: 2982 ton (=31%) period 301-311, vilket är 37% av totala
leveranser till båset.

• 7C27MO2-B: 1254 ton (=13%) period 301-311, vilket är 69% av totala
leveranser till båset.

I figur 6.7 ses att inleveranser till ovan nämnda bås är ganska jämn per period.

För att visa returstålsflödet från Varmbandverket SBPV per period under 2003
har följande undersökning gjorts. Från SBPV levererades 2027 ton (=17% av
totalt levererat returstål från SB) period 301-311. I medeltal 184 ton/period.

I bilaga 6.4 figur 24 visas returstålflödet från Varmbandverket till skrotgården
under 2003.

Enligt bilaga 6.4 figur 24 har den största mängden returstål levererats till:

• 13C26-B: 1284 ton (=63%) period 301-311, vilket är 16% av totala
leveranser till båset.

• 15LM-B: 310 ton (=15%) period 301-311, vilket är 7% av totala leveranser
till båset.

I bilaga 6.4 figur 24 ses att inleveranser från SBPV till de två båsen varierar
kraftigt.

6.1.21 Returstålsleveranser från SC, 2003

Totalt levererades 620 ton returstål från SC. Det är mindre än 1%av totalt
levererat returstål under 2003. Därför analyseras inte leveranser från SC vidare.



Analys
                                                                                                                             

45

6.2 Analys av 3R60- och 5R10-båset

För att bättre kunna förstå hur de två största båsen av returstål på skrotgården
ser ut analyseras 3R60-B och 5R10-B mer ingående i detta underkapitel.

Tillämpas formlerna för omsättningshastighet och genomsnittlig lagringstid
från kapitel 4.5 Lagerhållning erhålles följande:

I tabell 6.3 visas lagerhållningsfakta för 3R60- och 5R10-båset år 2003.

Returståls-
bås

Medel uttag Medel
inleverans

Medel
lagernivå

Omsättnings-
hastighet

Genom-
snittlig
lagringstid
[prod.dagar]

3R60-B 55 ton/dag 48 ton/dag 666 ton 9 ggr per år 26
5R10-B 36 ton/dag 33 ton/dag 477 ton 8 ggr per år 29
Tabell 6.3. Fakta för bås 3R60 och 5R10.

Inflödet och uttaget av returstål till 3R60-B och 5R10-B är relativt litet jämfört
med lagernivån år 2003, en sänkning av lagernivån borde vara genomförbar
vilket skulle minska kapitalbindningen. I bilaga 7.1 och 7.2 visas inleverans,
uttag och lagernivå för dessa två bås i september 2003.

Om medellagret kan minskas så ökar omsättningshastigheten och likaså
genomsnittlig lagringstid vilket leder till en lägre kapitalbindning.

6.3 Belysning av problemet att prognostisera

I det här underkapitlet belyses problemet med att prognostisera inflödet av
returstål till skrotgården genom att följa en charge genom produktionskedjan.

Enligt Brander (Brander, 2004) kan leveranser i ett återvinningssystem vara
svårare att prognostisera än leveranser i ett traditionellt produktions och
distributionssystem. Det stämmer väl överrens med det som framkommit i det
här examensarbetet. En prognostisering av fallande returstål är mycket svår att
göra. Nedan följer ett exempel som visar hur svårt det är att prognostisera när
och hur mycket returstål som kommer att falla:

I figur 6.8 visas hur mycket skrot som faller och vid vilken vecka, för en
13C26-charge.
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Figur 6.8. Uppföljning av en 13C26 charge.

Exempel:

Chargenr:501553 
Stålsort:13C26

Inom SV (Primary Products):

V.50, 031211 Gjutning i stålverket: 69,272 ton; skrot:2,332 ton

V.51, valsning: 66,94 ton; skrot:2,94 ton

Från SV: 64,00 ton

Inom SB (Strip):

V.2, varmbandvalsning: 64,00 ton; skrot: 6,883 ton

V.8, kallvalsning: 57,117 ton; skrot: 19,057 ton
V.10, skärning: 38,060 ton; skrot:4,65 ton

Till kund: 33,410 ton

I exemplet och figur 6.8 kan ses att ledtiden från smältning i stålverket till
färdig produkt är lång. Vidare kan det konstateras att det med SMT:s
produktmix i stort sett är omöjligt att i förväg säga hur mycket av en charge

Stålsort: 13C26 chargenr. 501553

0
10

20
30
40

50
60

70
80

50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vecka

To
n Skrot

Prima stål



Analys
                                                                                                                             

47

som kommer att falla som returstål då produktionsstegen är många.
Osäkerheten i flödet kan sägas vara stort vilket också stämmer överens med
Brander (Ibid). Det är alltså mycket svårt att prognostisera returstålsflödet som
funktion av produktionen i stålverket.

Dock kan det konstateras utifrån kapitel 6.1 Analys av fysiska returstålsflöden,
att det från avdelningar och divisioner inom vilket det faller stora mängder
returstål, är jämna returstålsflöden från period till period. Dessa
returstålsmängder skulle kunna användas som hjälp till prognostisering av
returstål vid inköpsplanering av externt köpskrot. En envariabel-teknik enligt
kapitel 3.3 Prognostisering skulle kunna användas för prediktering av dessa
returstålsflöden.
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7 Diskussion och slutsatser

I kapitlet diskuteras och presenteras de slutsatser som kan konstateras utifrån
Nulägesbeskrivningen och Analysen.

7.1 Returstålshanteringen inom SV

I figur 6.1 visades att den största mängden returstål faller inom SV (=49%)
vilket betyder att störst resurser bör användas där för att få ett så bra
returstålsflöde som möjligt till skrotgården. Nu sker transporterna av
ändavkapningar i berglöfslådor som ställs på flak och transport av skrotade
stänger sker i bockar. Stängerna borde försöka kapas/skäras upp så snabbt som
möjligt i kapverket. Kapverkets kapacitet och resurser borde därför ses över
och ett kösystem för returstålet upprättas. Berglöfslådor på flak innehållande
ändavkapningar töms så snabbt de kommer till skrotgården. En undersökning
hur länge flaken står ute på de olika avdelningarna borde genomföras för att se
hur lång ledtiden tillbaka till skrotgården är d.v.s hur stora genomgångskontona
bör vara.
Avdelningen ”Ämnesbehandling 67” står för den största mängden fallande
returstål inom SV (=19% av det totala returstålsflödet). På ämnesbehandlingen
sker sorteringen i stålsortsgrupper (men även per stålsort), se bilaga 8. Det
betyder att största mängden returstålet till 3R60-B (=24%) kommer från ÄB67.
Kunde utnyttjandet av stålsorterna som ingår i 3R60-B ske effektivare om de
sorterades var för sig? Om det vore så skulle det betyda lägre lagernivå i 3R60-
båset vilket skulle minska kapitalbindningen. Fler stålsorter att sortera betyder
fler lådor att sortera i och att det tar längre tid att fylla en låda. Ledtiden tillbaka
till skrotgården blir längre. Det måste ställas mot hur mycket utnyttjandet skulle
kunna förbättras vid sortering per stålsort. 

Den näst störst returstålsleverantören inom SV är Stränggjutningen (=12% av
det totala returstålsflödet). Flödet från stränggjutningen är det enklaste att
effektivisera p.g.a. att transportavståndet till skrotgården är det kortaste av alla
avdelningar och att flödet är det enklaste att förutsäga då det är kopplat direkt
till vad som produceras i stålverket och stränggjutningen. Alltså skulle en
prognostisering av mängden fallande returstål från SVPS vara möjlig.

Sortering per stålsort sker från Grovverket och Götverket. Tillsammans utgör
de 7% av totala returstålsleveranser. Anledningen att de båda avdelningarna
sorterar per stålsort är att mycket av returstålet används som kylskrot.
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Den mest problematiska returstålshanteringen står BSAB för. BSAB är den
tredje största returstålsleverantören efter SV och ST. Totalt stod BSAB för 14%
av totala returstålsleveranser till skrotgården. Det mest uppenbara problemet är
att BSAB inte har möjlighet att ta hand om stora gjutlådeskollor och stora ostar
från slaggrytorna. Det betyder att ett stort lager av gjutlådeskollor och ostar
byggs upp som binder kapital. Problemet kan inte lösas genom att kapa/skära
dessa i kapverket p.g.a. att storleken på ”skollorna” och ostarna är för stor.
Problemet skulle enklast lösas genom att inte skapa det. Alltså genom att se till
att det inte töms stål i slaggrytorna och genom att förbättra
tillverkningsprocessen vid stränggjutningen. Ett förbättringsprogram borde
därför införas på slagghanteringen. Högre krav på BSAB och deras hantering
borde också kunna ställas så att lagret med ostar och ”skollor” inte tillåts bli så
stort. Enligt Blomqvist och Svensson (Blomqvist & Svensson, 2003) finns det
en besparingspotential på 40 mnkr/år genom minskad mängd stål i slaggen.

7.2 Returstålshanteringen inom ST och SB

Det som tydligast visas av den sekundärdatan från ST är att mest returstål faller
vid Ämnesberedningen (=54%). Näst största mängden kommer från Pressverk
62 och 69 (=27%), i form av ”discarder”. Tredje största mängden returstål
kommer enligt sekundärdatan från RV63 (=14%). Att så stor mängd kommer
från RV63 förklaras också med att det som levereras från ”Östra” och skärs i
kapverket ankomstregistreras som om det kommer från RV63. Det gör att det
blir omöjligt att utläsa den verkliga mängden returstål som kommer från
rörverken. Eftersom alla rörverk skickar sitt långa skrot till ”Östra” för
sortering av Tång och Björklund AB (undantaget RV68).

Det största problemet med returstålshanteringen inom SB finns vid
Varmbandverket. Varmbandverket kommer att försvinna när det nya valsverket
startar att producera men problemet nu är hanteringen av felvalsade band.
Hanteringen är mycket problematisk då banden först måste dras med travers
inne i lokalen och sedan dras ut bakom Varmbandverket med traktor för
klippning. (Se bilaga 9 för sorteringsregler) På grund av detta har det skapats
ett stort lager av skrotade band där. Uppskattningsvis fanns det skrotade band
till ett värde av 7,5 mnkr i lagret bakom Varmbandverket vid årsskiftet
2003/2004. Hanteringen av skrotade band borde därför ses över i det nya
valsverket så att inte problemet med hanteringen fortsätter.

Det som är svårt att förstå är varför ST har anlitat en extern firma till att sortera
långskrotet ute på ”Östra”? Det borde gå att lösa problemet på ett betydligt
bättre sätt. Kanske det vore lämpligt att förbjuda långt returstål inom ST. RV63
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är ett bra exempel, där har nästan allt långt skrot försvunnit. Istället för att
skicka iväg långa rör till sorteringen på ”Östra” så kapas i stort sätt allt långt
skrot i bitar och sorteras i berglöfslådor. (Se bilaga 10 för sorteringsregler) Det
borde vara möjligt för övriga rörverk att göra samma sak. I figur 7.1 visas
värdet på rören ute på ”Östra”, vilket 2004-05-31 var 20 073 000 kr.

I figur 7.1 visas värdet på ST:s genomgångskonto under 2001-2004.

Figur 7.1 ST:s genomgångskonto.

7.3 Det finansiella flödet inom SMT

Det ekonomisystem som används på SMT är SAP. Genomgångskontot för en
division är intressant därför att det visar hur mycket returstål som inte har blivit
inregistrerat på skrotgårdens råvarulager. Det är ”stopp” i returstålsflödet om
det är mycket debiterat på kontot under lång tid. Detta stämmer väl överens
med det som beskrivits i kapitel 4.1 om SCM och det finansiella flödet.
Bromsas det finansiella flödet upp så blir det också stopp i det fysiska flödet.
En lagertyp som passar in på de lager som genomgångskontona representerar är
pipelinelager. Enligt beskrivningen i kapitel 4.5 Lagerhållning så minskas
sådana lager främst genom minskad ledtid.

Divisionernas genomgångskonton:

• SV (och BSAB): Värdet på BSAB genomgångskonto 2004-05 var 27,5
mnkr.

• ST: 2004-05-31, 20,1 mnkr
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• SB: Enligt uppgift från Banddivisionen fanns det 24,8 ton på kontot 2004-
04-20. Men det stämmer inte överens med verkligheten. De returstålshögar
som finns bakom Varmbandverket är betydligt större. Vid tidigare årsskiften
har det varit ca 2500 ton på kontot vilket är mer rättvisande. 2500 ton
motsvarar 7,5 mnkr vid ett skrotpris på 3 kr/kg.

•  SC: uppgift saknas.

7.4 Returstålshanteringen inom SMT

De slutsatser som kan konstateras utifrån detta examensarbete, utöver de ovan
diskuterade är att returstålsflödet är jämnt om det studeras per period och från
avdelningar eller divisioner inom vilket det faller stora mängder. Detta bör
kunna användas vid inköpsplaneringen av externt skrot.

15% av returstålet sorteras som 3R60 och 11% som 5R10. De är de två största
returstålsbåsen. Enligt kapitel 6.2 Analys av 3R60- och 5R10-båset är uttagen
ur 3R60-B i genomsnitt 55 ton/dygn. Nivån i båset är betydligt högre, i
genomsnitt 666 ton. En sänkning av lagernivån i 3R60-båset borde därför vara
möjlig. Vidare kan det konstateras att det är mycket svårt att prognostisera
returstålsflödet som funktion av produktionen i stålverket enligt kapitel 6.3
Belysning av problemet att prognostisera

För närvarande läggs mycket tid ner på att minska ledtiderna i produktionen för
SMT:s produkter i syfte att öka kapitalomsättningen och minimera lagren.
Analogt med produktflödet finns returstålsflödet som går i motsatt riktning. Det
måste vara viktigt att minska ledtiden och kapitalbindningen även på detta
flöde. Sorterat och klassat skrot har ett betydligt högre värde än köpskrot. I
verksamheter som processar dyra material, t.ex. rostfritt stål,
nickelbaslegeringar, titan- och zirconiumlegeringar (i stigande värdegrad)
måste det vara allt mer intressant att snabbt återprocessera returstålet till prima
produkt. Minskade genomgångskonton/pipelinelager på ST och SB kan enligt
kapitel 7.3 Det finansiella flödet inom SMT frigöra ca 30 mnkr.
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8 Förslag till fortsatt arbete

I kapitlet ges förslag till fortsatt arbete.

• Titta närmare på veckoleveranser av returstål. Vilket kanske kan leda till
veckovisa prognoser av inflödet.

• Översyn av Ankomstregistreraren i ROS. Nya avdelningsbeteckningar
borde införas.

• Prioritering av dyrare returstålssorter vid transporter. Returstål innehållande
mycket nickel t.ex. till båset SAN28CU-B.
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10 Bilagor



Bilaga 1 (1/2)
Intervjuunderlag

1. Beskriv dina arbetsuppgifter kortfattat.

2. Beskriv avdelningen, vad arbetar ni med.

3. Hur planeras det som ska produceras? 

4. Hur lång är ledtiden på materialflödet?

5. Vilket är utbytet på materialet som passerar genom avdelningen?

6. Vad är din syn på returstålshanteringen i nuläget?

7. Ser du några stora brister/fördelar i hanteringen? vad skulle kunna vara annorlunda?

8. Upplever du att det finns en helhetssyn på returstålshanteringen inom
avdelningen/divisionen/SMT? Om inte, vad är anledningen till det och är det nödvändigt
med en helhetssyn för en bra returstålshantering?

9. Hur rapporteras det som skrotas? Direkt via dator vid varje maskin eller på något annat
sätt? Vilket?

10. Till vilket datasystem rapporteras det som har skrotats in i ?

11. Finns det som har skrotats sparat i en databas? Vilken? 

12. Finns det någon som är ansvarig på arbetsplatsen som sköter returstålshanteringen?
Vem? Om inte, varför?

13. Uppskatta i procent andelen skrot som blir spån, ändkapning av rör, ändkapning av stång,
annat….!

14. Sorterar ni enligt sorteringsreglerna i Returstålsguiden? Om inte, hur sorterar ni?

15. Efter vilka stålsorter är Berglöfslådorna och dumperlådorna indelade?

16. Hur sorteras långskrot (långa rör/stänger)? 

17. Vad tycker du om hanteringen av långskrot (långa rör/stänger)?

18. Finns det möjlighet att kapa långa rör/stänger själva på arbetsplatsen? Om inte, varför?
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19. Vilka större uppsamlingsplatser av returstål finns? (var ställs/töms

berglöfslådorna/häckarna någonstans på avdelningen?) Vilka portnr. används?

20. Hur ofta behöver dumperlådorna, Berglöfslådorna och häckarna tömmas?

21. Vilken avdelningsbeteckning står som avsändare på returstålet?

22. Vem sköter borttransporten? Behöver ni ringa för transport eller sker det ”automatiskt”? 

23. Fungerar borttransporteringen av returstålet bra eller dåligt? Vad skulle kunna förbättras?

24. Vad tror du måste till för att effektivisera/förbättra returstålshanteringen?
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Bilaga 5.1 (1/8)
Stålverket SVPE och Stränggjutningen SVPS

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid stränggjutningen och stålverket.
Sammanställningen bygger på samtal och intervjuer med personer som arbetar
med råvaror inom SV. Vid stränggjutningen hanteras returstål i form av start-
och slutskrot samt gjutlådeskollor. (Samtal/intervju, Lars Kallin)(Samtal, Roger
Isaksson)(Samtal/intervju, Åke Svensson)(Samtal/intervju, Christer Norman)

Tabell 1 visar de resurser som finns vid returstålshanteringen av start- och
slutskrot. Den visar också var och hur många stålsorter som hämtas.

Start- & slutskrot (stål)
Transportmedel: Skrotgårdens lastmaskin tillhörande

Transport (Roger Isaksson)
Plats för hämtning: Vid port 164, se figur 1
Returstålsbärare: -
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: >300
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Lastmaskinsföraren är ansvarig för
hämtning. Högst ansvarig är
produktionsledaren.

Tabell 1. Fakta om hanteringen av start- & slutskrot.

Rutiner för hämtning av returstål:
En hämtning avgörs genom att titta på tillverkningsprogrammet i ROS för att se
om stränggjutningen är färdig och genom att åka förbi och titta vid godtyckliga
tider under dagen.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Hämtning av slut- och startskrot med lastmaskin kan ske enligt följande:

Bitarna har efter stränggjutningen lyfts ner från svalbädden vid kapstationen
och lagts innanför port 164 eller strax utanför.

1. Hämtning vid strängen med stålsorten skriven på bitarna eller på
en bricka. 

2. Vägning på lastmaskinen eller på vågen om bitarna ska läggas in i
ett bås på skrotgården eller på lagerplatsen för kylskrot. Ingen
vägning utförs för bitar som ska kapas/skäras.
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Avdelning, kod för hur vägningen har gått till, bruttovikt, stålsort
och ev. knektnummer skrivs upp på följesedeln. Ingen ifyllnad
görs av följesedel för bitar som ska kapas/skäras.

3.1 Uppläggning direkt i ett av båsen på skrotgården.

3.2 Uppläggning i en knekt och märkning på en bricka med stålsort
för användning som kylskrot.

3.3 Uppläggning för kapning på mellanlagret (efter kapning vägs
materialet och läggs in i rätt bås).

4. Inskrivning av följesedeln i Ankomstregistreraren i ROS när
skiftet är slut för lastmaskinsföraren eller när följesedelslappen är
full.

Det som bestämmer om returstålet läggs in direkt i båsen på skrotgården av
lastmaskinen är: 

• Längd på start- och slutskrotet 
• Stålsort

Om bitarna är för långa (>1m) läggs de upp på ett mellanlager framför Filter 96
bredvid kapverket i väntan på kapning/skärning. Om stålsorten är lika den som
används som kylskrot inne i stålverket och lastmaskinsföraren anser att behov
av påfyllning av kylskrot finns, läggs bitarna i en ”knekt” och ställs på
lagerplatsen för kylskrot bredvid stålverket.
De stålsorter som används som kylskrot är indelade i tre lagerplatser i ROS:
EL31 för 18:8, EL32 för 18:8Mo och EL33 för övrigt t.ex 3RD69 och
SAN28CU. Det som också avgör om det ska gå som kylskrot är
slutprovsresultatet för chargen i ROS.

Tabell 2 visar de resurser som finns vid hanteringen av gjutlådeskollor. Den
visar också var och vilka stålsorter som hämtas.
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Gjutlådeskollor (stål)
Transportmedel: Lastmaskin tillhörande LM-maskiner
Plats för hämtning: Innanför port 165, se figur 1
Returstålsbärare: -
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Alla stålsorter som stränggjuts
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Operatören av gjutlådevändaren
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 2. Fakta om hanteringen av gjutlådeskollor.

Rutiner för hämtning av returstål:
Operatören av gjutlådevändaren ringer en lastmaskin tillhörande LM-maskiner
för hämtning.

Beskrivning av returstålshanteringen:
När stränggjutningen är avslutad för en charge körs den tomma skänken iväg
och en ”ny” körs in från skänkugnen inne i stålverket. Den gamla gjutlådan
byts mot en ”ny” som är färdigpreparerad och startkjedjorna körs tillbaka
(många andra förberedelser görs också innan en ny gjutning kan ske som ej
nämns här). Mängden stål i gjutlådan följs kontinuerligt under gjutningen och
den vikt den har vid sista gjutslutet på chargen läggs automatiskt in i ROS på
“Sammanfattning charge”-bilden ( vid sekvensgjutning går förstegjutaren eller
produktionsledaren in och ändrar gjutlådevikten till 0). 

Gjutlådan ställs efter en gjutning att svalna eller lyfts ner med kran till
gjutlådevändaren direkt beroende på stålsort. I gjutlådevändaren finns tre
domkrafter monterade som trycker ur gjutlådan så att ”skollan” blir fri. Sedan
vänds gjutlådan upp och ner så att skollan ramlar ner på ett lyftbord innanför
porten på ”strängens” södra sida. Operatören talar sedan om för
lastmaskinföraren som hämtar skollan vilken stålsort den består av innan
borttransport sker till BSAB. Efter bearbetning transporteras materialet från
skollan med dumper tillbaka till skrotgården av BSAB.

Stålverket SVPE

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Stålverket. Sammanställningen
bygger på intervjuer och samtal med personer som arbetar med råvaror inom
SV. Vid stålverket hanteras returstål i form av äggkoppar, slaggrytor,
skärslagg och material från götgjutning.
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I Tabell 3 ses de resurser som finns vid hanteringen av äggkoppar. Den visar
också var och hur många stålsorter som hämtas.

Äggkoppar (stål)
Transportmedel: Lastmaskin tillhörande LM-maskiner
Plats för hämtning: Dubbelporten på stålverkets södra sida, se

figur 1
Returstålsbärare: Äggkopp
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Alla stålsorter
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS (”fyrkanter”)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen

Skänkskötaren för beställning av
hämtning. Högst ansvarig är
produktionsledaren.

Tabell 3. Fakta om hanteringen av äggkoppar.

Rutiner för hämtning av returstål:
Skänkskötaren på skiftet beställer hämtning genom att ringa LM-maskiner.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Äggkoppar är placerade på golvet nedanför Ljusbågsugn 42. De fylls då det
finns överblivet stål i skänken. Det kan orsakas av t.ex. stopp i ett stigplan vid
götgjutning eller att det vid stränggjutningen blir stopp i en sträng och av den
orsaken blir stål över. Antalet ton som blivit returstål i äggkoppar rapporteras i
ROS som”Fyrkanter” på arbetsbilden ”Sammanfattning charge” av gjutaren.

Äggkopparna transporteras till skrotgården av LM-maskiner. De vägs
automatiskt på lastmaskinen. På ett papper skrivs vikt och stålsort (18:8,
18:8Mo e.t.c). Om de väger < 5 ton läggs de direkt i ett bås annars läggs de upp
bredvid stålverket på Mellanlager B i väntan på skärning. Om äggkoppen lagts
i ett bås lämnas lappen till en returstålsmottagare som gör en
ankomstregistrering.

Returstålsmottagaren skriver ett ”B”(=stora bitar) som ”form id” i
ankomstregistreraren för äggkoppar som lagts direkt i ett bås och ”4K” för
äggkoppar som tagits från ”Mellanlager B” och blivit kapade i kapverket.

I Tabell 4 ses de resurser som finns vid hanteringen av slaggrytor. Den visar
också var och vilka stålsortsgrupper som hämtas.
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Slaggrytor (slagg &stål)
Transportmedel: Lastmaskin, dumper och dragare

tillhörande BSAB
Plats för hämtning: Innanför port 156, se figur 1
Returstålsbärare: Slaggryta vid transport till BSAB
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: 18:8, 18:8Mo och Lågleg.
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen

Traversföraren för borttransport. Högst
ansvarig är produktionsledaren.

Tabell 4. Fakta om hanteringen av slaggrytor.

Rutiner för hämtning av returstål:
Hämtningen av slaggrytor sker när traversföraren inne i stålverket ringer BSAB
och beställer hämtning.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Slaggrytan som hämtas inne i stålverket lyfts upp på slaggvagnen och
transporteras till slaggdeponin och sätts ner vid bevattningsanläggningen.
Sedan tas större stålbitar ur materialet med hjälp av en gallerskopa på
lastmaskinen. Dessa bitar sorteras sedan efter legeringsinnehåll och läggs på
mellanlager: 18:8, 18:8Mo, Cr, Lågleg eller Oleg. Det som är kvar efter att
dessa större bitar sorterats ut körs sedan på upplag för vidare återvinning i
kvarnarna. Eftersom de endast kan köra kvarnarna när det inte är minusgrader
körs de endast under sommarhalvåret, från vecka 18 till vecka 46. Kvarnarna
fylls på med 26-27 ton/h material från någon av upplagshögarna 18:8, 18:8Mo
eller Lågleg och efter kvarnarna fås ca 2 ton/h av ett material med 80-90 %
metallinnehåll (hur kvarnarna fungerar tas ej upp i detta arbete). Det är BSAB
själva som transporterar tillbaka materialet från kvarnarna och de utsorterade
större metallbitarna med två dumprar eller med en lastmaskin

Tabell 5 beskriver de resurser som finns vid hanteringen av skärslagg och även
var den hämtas.
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Skärslagg (slagg & stål)
Transportmedel: Dumper tillhörande BSAB
Plats för hämtning: Slaggbassängen bredvid

stränggjutningen, se figur 1
Returstålsbärare: -
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: -
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 5. Fakta om hanteringen av skärslagg.

Rutiner för hämtning av returstål:
BSAB tar hand om utvinningen av stål ur slaggbassängen bredvid
stränggjutningen. Bassängen töms var 14:e dag.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Ca 60 ton skärslagg i månaden, inkluderat vatten, oxider och metaller, tas om
hand av BSAB . Materialet körs sedan genom kvanarna och ca 40% är metall. I
processen genom kvarnarna är skärslaggen blandad med det andra
slaggmaterialet från slaggrytorna och transporteras också blandat tillbaka till
skrotgården av BSAB.

I Tabell 6 ses de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
götgjutningen. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Material från Götgjutning (stål)
Transportmedel: Stripptrucken och grensletruck
Plats för hämtning: ”Strippen”, se figur 1
Returstålsbärare: Flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Alla stålsorter som götgjuts
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

ROS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Föraren av stripptrucken vid sortering.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 6. Fakta om hanteringen av returstål från götgjutningen.

Rutiner för hämtning av returstål:
Stripptrucken sorterar och lägger skrotade göt i berglöfslådor på ett flak
bredvid strippen. När flaket med berglöfslådor bredvid är fullt beställs en
grensletruck för transport till skrotgården.
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Beskrivning av returstålshanteringen:
Efter att gjutningen genomförts vid ”bryggan” inne i stålverket blir det ofta lite
stål över i skänken som tappas i en kokill som skrot. Skrot blir även stål som
blir kvar i kanalerna och gjutröret. När gjutningen är klar behöver göten stelna i
ca 3 timmar innan de kan transporteras ut och slås itu vid ”strippen” utanför
stålverket. Kokillern med ”skrotet” slås itu och skrotgötet läggs i en
berglöfslåda på ett flak bredvid. Berglöfslådan märks med stålsort och när
flaket är fullt beställs en grensletruck som fraktar flaket till skrotgården.

Det som blivit skrot uppskattas och skrivs upp av ansvarig gjutare på ”bryggan”
på ”Följesedel-Götgjutning” under rubrikerna ”Ingjutskrot(=kanalskrot)” och
”Stål i grop(=skrotgöt)”. Sedan förs antalet kg “Flytande göt” och “Prima göt”
in i ROS under arbetsbilden Långtidslagring(/F10/Chargevikt/Flytande göt,
Prima göt) av stålverkets teknikgrupp, och följesedeln sparas. Kopior på
följesedeln skickas också till Materialledare på Götverket och Grovverket som
bokar in materialuppgifter i SVISS. 



Bilaga 5.1 (7/8)
SVPS & SVPE returstålsflöde

                                                                                          Skrotgård

                                                                                        Returstålsbås

                                                                       Mellanlager A

                                                           Kylskrotlager

Mellanlager B

                                                                           156             135

                                       165
                                                                                                                             ”Strippen”
                                                                                                                          (Götgjutning)
                                                                                  Slaggbassäng

                                                 164

                      BSAB

Figur 1. Returstålsflödet vid stålverket och stränggjutningen, var returstålet hämtas
och vart det transporteras.

Kapverk

         Stålverk
          SVPE

                Götgjutning

 Stränggjutning
    SVPS
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          Start- & slutskrot från stränggjutningen som sorteras som kylskrot ev. avsvalning
          Start & slutskrot från stränggjutningen som behöver kapas läggs på Mellanlager A

Start & slutskrot från stränggjutningen med rätt längd som kan läggas in direkt på
lagerplatsen
Skärsnitt från kapningen vid stränggjutningen hamnar i slaggbassängen, som töms,
och sedan körs det till BSAB och ”blir” kvarnskrot
Gjutlådeskollor körs till BSAB för att krossas i mindre bitar där ”skollorna”
eventuellt mellanlagras före skärning i kapverket
Slaggrytor körs till BSAB för att utvinna kvarnskrot och större metallbitar ur slaggen,
s.k. ostar mellanlagras före skärning
Äggkoppar körs direkt till bås på skrotgården eller läggs på Mellanlager B för
skärning i kapverket
Returstål från götgjutning läggs i berglöfslådor på ett flak bredvid “Strippen” som
sedan transporteras till skrotgården
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Götverket SVPG

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Götverket. Sammanställningen
bygger på intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där. Vid
Götverket hanteras returstål i form av skrothetor och ändavkapningar. (Intervju,
Niklas Hedman)

Tabell 7 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Götverket. Den visar också var och hur många stålsorter som hämtas.

Götverket SVPG
Transportmedel: Stripptrucken och grensletruck
Plats för hämtning: Se figur 2
Returstålsbärare: Vagga och knekt
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: >300
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

SVISS (skrothetor)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Operatören (”returstålsmottagaren” på
skiftet som sköter kapen m.m.) för
sortering.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 7. Fakta om returstålshanteringen vid Götverket.

Rutiner för hämtning av returstål:
Stripptrucken kommer förbi och hämtar vaggorna vid godtyckliga tider under
dagen. Skrothetor hämtas av grensletruck innanför port 134 vid beställning av
hämtning. Beställningen utförs av den operatör på skiftet som är
”stålmottagare” (arbetar vid svalbädden).

Beskrivning av returstålshanteringen:
Returstålet som blir i Götverket faller vid slipkapen efter valsningen och
sorteras efter stålsort i vaggor. Kapen sköts ifrån ett manöverrum från vilket
operatören väljer vilken vagga som det kapade ändskrotet ska falla ner i.
Vaggorna är placerade på ett runt bord vilket rymmer fem stycken. Operatören
kan se vilken vagga som används genom speglar och kamera. Sorteringen av
returstålet sker per stålsort. När en vagga är full lyfts den upp och ställs bredvid
kapen och sedan kommer Stripptrucken (samma truck som jobbar med
götgjutningen) förbi och hämtar vaggorna och kör dom till skrotgården för
tömning. Trucken behöver inte beställas. Skrothetor som blir vid felvalsningar
läggs i en knekt innanför Port 134 och hämtas med grensletruck. Vaggorna
märks med stålsort av “stålmottagaren”.
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SVPG Götverket returstålsflöde

                                                                                  134

Stripptrucken

Grensletruck

Figur 2. Varifrån hämtningen av returstål från Götverket sker och med vilka
transportmedel.

Götverket
   SVPG
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Grovverket SVPG

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Grovverket. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid Grovverket hanteras returstål i form av skrothetor och ändavkapningar.
(Intervju, Björn Simonsen)

Tabell 8 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Grovverket. Den visar också var och hur många stålsorter som hämtas.

Grovverket SVPG
Transportmedel:: Gränsletruck
Plats för hämtning: Se figur 3
Returstålsbärare: Flak och knekt
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: > 100
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

SVISS (skrothetor)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Operatören på skiftet ( som sköter sågen)
för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 8. Fakta om returstålshanteringen vid Grovverket.

Rutiner för hämtning av returstål:
Hämtning av flaket och skrothetor beställs av den operatör som är
”stålmottagare” (arbetar vid svalbädden).

Beskrivning av returstålshanteringen:
Ledtiden för materialet genom grovverket är 3-4 timmar. Vid slipkapen kapas
ämnen i längder på 2-12 m. Ändarna kapas 1-2 dm varvid ändskrot uppstår.
Ändskrotet sorteras efter stålsort vid kapen. Operatören av kapen har tre
berglöfslådor att sortera i och har en tavla uppsatt i manöverrummet där
stålsorterna för de tre lådorna skrivits upp. Fulla lådor lyfts upp och ställs
bredvid kapen och placeras på ett flak längre bort i hallen. När flaket är fullt
ringer man transport och en grensletruck kör flaket till skrotgården. Långskrot
avrapporteras i SVISS med kod 920, antal skrothetor (stänger) och styckevikt.
Långskrotet läggs bredvid kapen och märks med stålsort eller så dras det ut
med truck direkt från valsarna och placerar långskrotet utanför på en plats
märkt: ”Skrot”, för transport till skrotgården. Långt skrot orsakas av fel i
valsningsprocessen.
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SVPG Grovverket returstålsflöde

                          139

                      Felvalsade
                       stänger

Grensletruck

Figur 3. Varifrån Grovverkets returstålsleveranser kommer och med vilket
transportmedel.

       Grovverket
         SVPG
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Ämnesbehandlingen SVPÄ

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Ämnesbehandlingen.
Sammanställningen bygger på intervjuer med personer som är insatta i
returstålshanteringen där. Vid Ämnesbehandlingen hanteras returstål i form av
kasserade ämnen, ändavkapningar och spån.
(Intervju, Håkan Nyström)(Intervju, Gunnar Sundberg)

I Tabell 9 visas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Ämnesbehandlingen. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Ämnesbehandlingen ÄB67, SVPÄ
Transportmedel: Sling-trucken, grensletruck och

dumperbil
Plats för hämtning: Se figur 4
Returstålsbärare: Dumperlådor, knektar och flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se figur 4 och bilaga 8
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

SVIRA (kasserade ämnen)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren.

Tabell 9. Fakta om returstålshanteringen vid Ämnesbehandlingen.

Rutiner för hämtning av returstål:
Dumperlådorna utanför ÄB67 hämtas av dumperbilen vid godtyckliga tider på
dagen. Hämtningar med gränsletruck sker vid beställning. Berglöfslådor från
slipmaskinerna ställs innanför port 60, 66 och töms av slingtrucken i
dumperlådorna utanför (se figur 4).

Beskrivning av returstålshanteringen:
Stång och extrusionsämnen (runda flödet): Materialet riktas först i en reelrikt
eller pressrikt. Stängerna synas genom ultraljudsprovning och kontroll av
dimension sker. Om något ämne inte är godkänt läggs det upp i bockar/knekt
bredvid sågarna och märks med stålsort. Efter syningen ändkapas ofta ämnena.
Ändbiten läggs i en berglöfslåda bredvid sågen och när lådan är full lyfts den
upp på en flake och byts. Spånet som bildas i sågen går ner i källaren och
separeras från emulsionen och faller sedan ner i en berglöfslåda bredvid sågen.
Nästa steg är skalsvarvning. Det finns två stycken svarvar: ”276:an” och
”272:an”. Spånet som faller i svarvarna transporteras på rullband genom
källaren till två spånhus. I respektive spånhus finns två karuseller med sex
stycken stora berglöfslådor på varje karusell. När lådorna är fulla ställs de på 
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flak (2 st/spånhus) bredvid karusellerna för hämtning med grensletruck och
transport till skrotgården för tömning.

Bergborrstål: Om stängerna är krokiga riktas de först i reelrikten. Sedan kapas
de i kortare längder. Spånorna samlas upp bredvid i berglöfslådor. Därefter
svarvas ämnena och spånerna som blir samlas upp i berglöfslådor, som ställs på
flake när de är fulla.

Sista steget är borrning av ett hål genom hela stången. Spånet som bildas
samlas upp i dumperlådor utanför byggnaden. Efter borrningen skickas ämnena
till Finverket för valsning.

Fyrkantsämnen och ämnen för bandtillverkning: Ämnenena inspekteras
visuellt. Om sprickor hittas slipas ämnet. Om det bara är en spricka sker
fläckslipning och om de är fler görs helslipning. Sedan inspekteras ämnet igen
och en bedömning göres om ämnesändarna skall kapas.

Det finns två syningsanläggningar där skrot faller:

”281:an”: Returstålet som bildas här kommer från ändavkap i kapmaskinen.
Ändavkapen faller ner i källaren i berglöfslådor bredvid. Det finns 5 st lådor.
På en tavla vid kapen skrivs det upp (nr. 1-5) vilken ”stålsortsfamilj” som
sorteras i respektive låda. Operatören väljer låda via ett manöverbord. När
berglöfslådorna är fulla lyfts de upp från källaren och ställs på ett flak innanför
port 61. Långa ämnen som kasseras samlas i ett speciellt returstålsfack bredvid
den andra syningsanläggningen. När facket är fullt läggs ämnena i bockar
innanför port 61. Kortare ämnen som inte kan läggas i facket läggs direkt i
bockar.

”271:an”: Returstålet som bildas här kommer från ändavkap i
gasskärningsmaskinen. Ändavkapen samlas upp i 9 st berglöfslådor (och en
låda för prov) bredvid maskinen. På en tavla vid gasskärningsmaskinen skrivs
det upp (nr. 1-10) vilken ”stålsortsfamilj” som sorteras i respektive låda.
Operatören väljer låda via ett manöverbord. När berglöfslådorna är fulla ställs
de på ett flak bredvid gasskärningsmaskinen. Långa ämnen som kasseras läggs
i ett speciellt returstålsfack bredvid gasskärningsmaskinen.
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Det finns sju slipmaskiner:
Slipspånet som bildas vid maskinerna faller ner i källaren i en berglöfslåda. Det
finns två lådor per maskin. Slipspånet sorteras efter stålsortsgrupperna; röd
(=18:8Mo), gul(=18:8), vit(=18:8) och grön. Berglöfslådorna ställs innanför
port 66. Sling-trucken kommer och tömmer lådorna i dumperlådorna utanför.
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SVPÄ Ämnesbehandling 67 returstålsflöde
                                                                       1   2   3   4

                                        5 
                                                   64       65          66
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                                      12  13 14 
Dumperbilen: Grensletruck

Figur 4. Varifrån Ämnesbehandlingens returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

Ämnesbehandling 67
            SVPÄ

1. Blandspån(=18:MO)=BÅS60
2. Gul 18:8-slip=BÅS 84
3. Vit (=18:8)=BÅS 84
4. Röd 18:8MO-slip=BÅS 71
5. 8XHSL60=BÅS 47
6. 8XHSL60=BÅS 47
7. 8XHSL60=BÅS 47
8. 4HSL64=BÅS 47
9. 4HSL64=BÅS 47
10. 19HS20=BÅS 47
11. 19HS20=BÅS 47
12. Gul 18:8-slip=BÅS 84
13. Vit (=18:8)=BÅS 84
14. Röd 18:8MO-slip=BÅS 71
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Finverket SVPF

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Finverket. Sammanställningen bygger
på intervjuer med personer som är insatta i returstålshanteringen där. Vid
Finverket hanteras returstål i form av kasserade kutsar, kasserade stänger och
”kärnskrot”. (Intervju, Osmo Sammalisto)
(Intervju,Tord Persson)(Intervju, Kalevi Känsälä)

Tabell 10 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Finverket. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Finverket SVPF 
Transportmedel: Sling-truck, grensletruck och dumperbil
Plats för hämtning: Se figur 5
Returstålsbärare: Dumperlådor, knektar och flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: 4HSL64 och 19HS20
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

SVISS (kasserade ”kutsar”)

Ansvarig för hanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren.

Tabell 10. Fakta om returstålshanteringen vid Finverket.

Rutiner för hämtning av returstål:
Sling-trucken sköter dagligen tömningen av berglöfslådor som ställts på golvet
innanför port 98. Tömning sker i dumperlådorna utanför som automatiskt töms
vid godtyckliga tider på dagen av dumperbilen. Hämtning med grensletruck
sker av flaket innanför port 98 och port 97 vid beställning från Transport.
Beställning utförs av operatör på skiftlaget.

Beskrivning av returstålshanteringen:
1:a produktionsavsnittet:
Skrotet som bildas orsakas av defekter i ämnena vid valsningen och faller även
som start- och ändskrot vid klippningen. Felvalsade ämnen som är mycket
krokiga skärs i bitar och sorteras i berglöfslådor medan raka läggs i knektar,
vilka står innanför port 98. Skrotet som bildas vid klippmaskinen faller ner i
källaren bredvid och samlas upp i en berglöfslåda. När den är full lyfts den upp
med travers och ställs innanför port 98. En truck kommer förbi dagligen och
tömmer berglöfslådorna innanför port 98. Detta sker automatiskt i två
dumperlådor utanför. Dumperlådorna är indelade i stålsortsgrupperna: ”19HS
med kärna” ( i den sorteras alla stålsorter som har kärna ”i sig”) och ”4HS utan 
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kärna” (i denna sorteras alla sorter som inte har kärna i sig). När knekten blir
full beställs en gränsletruck för borttransport till kapverket vid skrotgården.

2:a produktionsavsnittet:
Knäckändarna som blir vid ändknäckningen sorteras i berglöfslådor som ställs
innanför port 98, för tömning i dumperlådan 19HS utanför. Det finns två
stycken dragbänkar för urdragning av kärnor, ”Gamla-” och ”Nya dragbänken”.
Den ”Gamla” drar ur kärnor i dimensionerna 8-22 mm och”den Nya” drar ur
kärnor i dimensionerna 4-10 mm. I anslutning till den ”Nya dragbänken” finns
en klippmaskin som klipper upp kärnorna i 5 cm bitar som faller ner i källaren
under maskinen och samlas upp i en berglöfslåda. Lådan lyfts sedan upp och
ställs på ett flak innanför port 98. De andra kärnorna i större dimensioner
buntas ihop och läggs innanför port 97 vid östra gaveln. När det bedöms att
buntarna måste fraktas bort, beställs ett flak från transport och borttransport av
tre buntar per flak sker. Flaken beställs av ”lastare” och av dem finns det två
per skiftlag.

3:e produktionsavsnittet:
På Borrstål –03 finns 3 st kapar som har en berglöfslåda var för uppsamling av
kapbitar. Restbitar på upp till 590mm kapas automatiskt upp i 20 mm bitar i
kaparna. Bitar upp till en meter läggs bredvid kaparna och lyfts sedan fram
innanför port 24 och töms i dumperlådan utanför som märkts med
stålsortsgruppen 4HS. Längre bitar som skrotas vid syningen eller vid
kapningen buntas ihop och läggs i en knekt bredvid kapen närmast porten. Det
är viktigt att inte bunta ihop bitar som det skiljer mycket i längd mellan.
Hanteringen av långt returstål upplevs som lite omständlig. Borttransport av
långt skrot sker genom att någon på skiftet, oftast traversföraren, beställer en
grensletruck från transport.
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SVPF Finvalsverk 73 returstålsflöde

                                                      97

                                                                                            98
                                                                                                      1   2

Dumperbilen:

Gränsletruck

Figur 5. Varifrån Finverkets returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

Finvalsverk 73
      SVPF

1. 4HSL64= BÅS 13
2. 19HS20= ÅS 27
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Ämnesberedningen 

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Ämnesberedningen.
Sammanställningen bygger på en intervju med en person som är insatt i
returstålshanteringen där. Vid Ämnesberedningen hanteras returstål i form av
ändavkap från stänger och spån. (Intervju, Hans Åkerlund)

I Tabell 11 ses de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Ämnesberedningen. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Ämnesberedningen STVB
Transportmedel: Sling-trucken, dumperbil och

grensletruck
Plats för hämtning: Se figur 6
Returstålsbärare: Berglöfslåor, flak och dumperlådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se figur 6 och bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS (kasserade ämnen)

Ansvarig för hanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 11. Fakta om returstålshanteringen vid Ämnesberedningen.

Rutiner för hämtning av returstål:
Sling-trucken tömmer berglöfslådorna, som ställts innanför port 48, i
dumperlådor utanför. Dumperlådorna hämtas av dumperbilen. Grensletrucken
hämtar flaken.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Skalsvarvarna har transportband för spån som går ut på ”innergården” där
spånet hamnar i stora berglöfslådor. Där finns två flak som rymmer fem lådor
var. Grensletrucken kommer godtyckligt förbi och kontrollerar om flaken är
fulla och måste transporteras bort. Mycket sällan behövs grensletrucken kallas.

Vid sågarna där stora ämnesbitar skrotas vid ändkapningar blandas ej stålsorter
p.g.a av att stålet änvänds som kylskrot och måste därför ha känt
legeringsinnehåll.

Det som blir skrot i skivkapen sorteras som 18:8Mo slip.

Spånorna som blir från borrmaskinerna och vid svarvarna blandas enligt vad
stålgruppssorteringslistan tillåter i berglöfslådor.
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Fulla berglöfslådor ställs innanför port 48 i väntan på att sling-trucken kommer
och tömmer lådan i dumperlådorna utanför eller ställer på flak beroende på
stålsort, spån eller ämnesbit samt storleken på ämnesbiten. Generellt töms spån
i dumperlådorna och eventuellt små ämnesbitar. Stora ämnesbitar transporteras
alltid i berglöfslådor på flak.
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STVB Ämnesberedningen returstålsflöde

             1
             2                  48       6         
             3                             7
             4                             8
             5

Grensletruck
Dumperbilen:

Figur 6. Varifrån Ämnesberedningens returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

Ämnes-
Beredningen
    STVB

1. SAN28CU=TM 53
2. 3RE69=BÅS 69
3. 3R12=BÅS 81
4. 18:8MO=BÅS 60
5. 18:8= BÅS 80
6. 3R60= BÅS 60
7. 8R30= BÅS 83
8. 3R65= BÅS 60
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Pressverk 62 och 69 Extrusion

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Pressverk 62 och 69.
Sammanställningen bygger på en intervju med en person som är insatt i
returstålshanteringen där. Vid Pressverken hanteras returstål i form av
discarder och rör. (Intervju, Lennart Gustavsson)

I Tabell 12 ses de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Pressverken. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Pressverk 62 och 69 STVE
Transportmedel: Sling-trucken, rörverkstrucken och

sidlastare
Plats för hämtning: Se figur 7 och 9
Returstålsbärare: Berglöfslådor och häckar
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se figur 7 och bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS (kasserade kutsar och
extruderade rör)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 12. Fakta om returstålshanteringen vid Pressverken.

Rutiner för hämtning av returstål:
PV62
Slingtrucken sköter tömning av berglöfslådor i dumperlådor bredvid RV50. Se
figur 6.6. En sidlastare beställs för borttransport av häcken med långt skrot av
”servicemannen”. Sidlastaren transporterar långt skrot till en uppsamlingsplats
bakom RV50.

PV69
Rörverkstrucken ställer berglöfslådor från pressen på flak utanför.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Skrotet som bildas vid pressarna är övervägande discader som sorteras enligt
stålsortsgrupperna i berglöfslådor. Se bilaga 10. Det bildas också lite skrot i
form av felpressade kutsar och ibland långskrot vid fel i extruderingen t.ex.
krokiga, repiga eller längdfel på produkter. Berglöfslådorna och ”häcken” för
långskrotet från pressarna i PV62 ställs innanför port 37 för tömning.
Berglöfslådor från pressen i PV69 ställs innanför porten för borttransport.
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STVE Pressverk 62 Extrusion returstålsflöde

”Östra”

      Grensletruck

                                                                                                                                Långt-
                                                                                             Sidlastare                  skrot

                                                                                                                  1
                                                                                                                  2
                                                                                                                  3
                                                                                         37                     4
                                                                                                                  5
                                                                                                                  6
                                                                                                          7
                                                                                                          8
                                                                                                          9
                                                                                                         10

Dumperbilen:

Figur 7. Varifrån Pressverk 62 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

      PV 62
      STVE

1. Blandskrot= ingen uppgift.
2. Lågleg= BÅS 46
3. 18:8MO-slip=BÅS 71
4. SAN28CU= TM53
5. KOR10/4L7= TM61
6. 8R30= BÅS 83
7. 3RE69= BÅS 69
8. 18:8= BÅS 80
9. 3R12= BÅS 81
10. 18:8 MO= BÅS 60
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RV 50 ”Östra rör ”

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 50. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV50 hanteras returstål i form av ändavkap från rör och långa rör
(=långskrot). (Intervju, Sune Wikstrand)

Tabell 13 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
RV50. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 50 STVF
Transportmedel: Sling-truck och grensletruck
Plats för hämtning: Se figur 8
Returstålsbärare: Berglöfslådor och knekt
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för hanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 13. Fakta om returstålshanteringen vid RV50.

Rutiner för hämtning av returstål:
Slingtrucken tömmer berglöfslådor som står innanför port 28 i dumperlådor.
Långt skrot samlas upp på baksidan av byggnaden. Gränsletrucken sköter
transporter av långt skrot till ”Östra” (se figur 8).

Beskrivning av returstålshanteringen:
Vid varje kapmaskin finns det berglöfslådor för uppsamling av skrot d.v.s
ändkapningar och spån. Arbetsordern avgör om ett byte av låda måste ske p.g.a
stålgruppsorteringen. Se bilaga 10. Berglöfslådorna är försedda med avtagbara
skyltar på vilka stålsortsgrupp och ingående stålsorter i gruppen visas. 

Lådorna har bestämda platser i lokalen och de fulla lådorna samlas innanför
porten när de är fulla. Där finns tomma att byta till. Sedan kommer sling-
trucken förbi godtyckligt och tömmer berglöfslådorna i dumperlådorna när
truckföraren ser att det är dags. Rörskrotet i dumperlådorna är från RV50 och
discarderna från Ämnesberedningen. Små berglöfslådor används för
uppsamling av slipspån. Långskrot samlas upp utanför port 30 och 33. Där
samlas allt långskrot från ST innan det transporteras till ”Östra” för sortering
och därefter till skrotgården för kapning.



Bilaga 5.8 (2/2)
STVF Rörverk 50 ”Östra rör” returstålsflöde

                                                                                                                                  ”Östra”
                                                                                                                              

Grensletruck

                                                                                                                   Långt-
                                                                                                                   skrot

                                                                                                              30               33

                                                                                                 230
                                                                                              1
                                                                                              2
                                                                                              3
                                                                                              4
                                                                                              5
                                                                                              6
                                                                                       7
                                                                                       8
                                                                                       9
                                                                                     10

                                                                                                                28
Dumperbilen:

Figur 8. Varifrån Rörverk 50 returstålsleveranser kommer och vilka transportmedel
som används.

       RV 50
    STVF

1. Blandskrot= ingen uppgift
2. Lågleg= BÅS 46
3. 18:8MO-slip=BÅS 71
4. SAN28CU= TM53
5. KOR10/4L7= TM61
6. 8R30= BÅS 83
7. 3RE69= BÅS 69
8. 18:8= BÅS 80
9. 3R12= BÅS 81
10. 18:8 MO= BÅS 60
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RV63

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 63. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV63 hanteras returstål i form av ändavkap från rör och långa rör
(=långskrot). (Intervju, Karl-Axel Prins)

I Tabell 14 visas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
RV63. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 63 STKF
Transportmedel: Rörverkstrucken och sidlastare
Plats för hämtning: Se figur 9
Returstålsbärare: Berglöfslådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för hanteringen på
arbetsplatsen:

Karl-Axel Prins. Högst ansvarig är
produktionsledaren.

Tabell 14. Fakta om returstålshanteringen vid RV63.

Rutiner för hämtning av returstål:
Rörverkstrucken hämtar berglöfslådor innanför portarna och ställer lådorna på
flak bredvid PV69 (se figur 8). De flesta hämtningar sker automatiskt. Till långt
skrot beställs hämtning med sidlastare. Sidlastaren transporterar långt skrot till
en uppsamlingsplats bakom RV50.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Rörverk 63 är uppdelat i en kapavdelning och en synings- och
färdigställningsavdelning. På färdigställningen kapas defekta bitar bort från
rören och sorteras i berglöfslådor. Hela rör som t.ex. ej uppfyller
dimensionskrav sorteras bort som långskrot, buntas ihop och läggs på strön
innanför port 11 och 12. Hela rör som kasseras rapporteras in i ett excel-blad
med kassationskod och antal. 

På kapavdelningen sorteras också returstålet i berglöfslådor enligt ST
returstålsguide. Det blir betydligt mycket mer skrot än vid syningen. Det finns
fyra kapar varav en kapar grova dimensioner Vid syningsavdelningen ställs
lådorna innanför port 11 och 12 och trucken kommer förbi och hämtar
automatiskt.
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STKF Rörverk 63 returstålsflöde

        Sidlastare

                                                                                                           11
                                                                                                              12

                                                                13

                                                                16

                                                                              14

Grensletruck

Figur 9. Varifrån Rörverk 63 returstålsleveranser kommer och vilka transportmedel
som används.

RV 63
STKF

PV69
STVE
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RV60

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 60. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV 60 hanteras returstål i form av framkörningsrör, ändavkap från rör och
långa rör (=långskrot). (Intervju, Kåre Andersson)

I Tabell 15 redovisas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material
vid RV60. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 60 STKP
Transportmedel: Rörverkstrucken, gränsletruck och

sidlastare
Plats för hämtning: Port 2, se figur 10
Returstålsbärare: Berglöfslådor och flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 15. Fakta om returstålshanteringen vid RV60.

Rutiner för hämtning av returstål:
För att informera rörverkstrucken om att returstål finns att hämta trycks en
knapp in så att en lampa börjar lysa på tavlan utanför RV63. När många
berglöfslådor är fulla beställs ett flak som de lastas på. Om endast ett fåtal lådor
är fulla beställs borttransport av endast de. Berglöfslådorna töms ca en gång på
två månader. En sidlastare beställs för borttransport av långt skrot. Sidlastaren
transporterar långt skrot till en uppsamlingsplats bakom RV50.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Det mesta av skrotet i RV60 utgöres av framkörningsrör som ”knuffar” på röret
som ska valsas. Framkörningsrören kapas upp i kortare längder så att de ryms i
berglöfslådor. Långa rör som är skrot buntas ihop om de är många och läggs på
strön innanför port 2. Är det ett fåtal långa rör som blivit skrot kapas dessa upp
och sorteras i berglöfslådor. 
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STKP Rörverk 60 returstålsflöde

                                    2
Sidlastare

Grensletruck

Figur 10. Varifrån Rörverk 60 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

 RV 60
 STKP
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RV87

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 87. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV50 hanteras returstål i form av ändavkap från rör och långa rör
(=långskrot). (Intervju, Iver Hansen)

I Tabell 16 visas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
RV87. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 87 STKS
Transportmedel: Rörverkstrucken, sidlastare och

gränsletruck
Plats för hämtning: Se figur 11
Returstålsbärare: Berglöfslådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Ordningsmannen beställer truck. Högst
ansvarig är produktionsledaren.

Tabell 16. Fakta om returstålshanteringen vid RV87.

Rutiner för hämtning av returstål:
Ordningsmannen på skiftet beställer hämtning av rörverkstrucken och
sidlastare. Berglöfslådor ställs innanför port 3, 4 och 7 för tömning av
rörverkstrucken. Långt skrot buntas ihop i stålsortsgrupper och läggs på strön
för hämtning av sidlastare. Sidlastaren transporterar långt skrot till en
uppsamlingsplats bakom RV50.
För att informerara rörverkstrucken om att returstål finns att hämta trycks en
knapp in så att en lampa börjar lysa på tavlan utanför RV63. 

Beskrivning av returstålshanteringen:
Som ett exempel valsas hollows-material från en diameter 33 mm ner till 12
mm och en förlängning av röret blir då 6-10 ggr beroende på väggtjocklek.
Sedan klipps de valsade rören. Rör som är < 5 m blir kasserade. Är röret ett
dragämne som sedan ska dragas till en längd > 5 m blir röret ej kasserat. De
fyra vanligaste stålsorterna är 3R12, 3R60, 6R35 och 5R75. Stålsorten 3R60 är
absolut störst. Inne i RV87 faller returstål på flera ställen och det finns fyra
uppsamlingsplatser med berglöfslådor och ett antal häckar med långt skrot. I
RV87 sker även kapning, polering, provning och packning.
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STKS Rörverk 87 returstålsflöde

                                                  3             4                           7
Sidlastare

Gränsletruck

Figur 11. Varifrån Rörverk 87 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

RV 87
STKS

Instrumentrör 97
      STKS
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RV68

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 68. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV68 hanteras returstål i form av ändavkap från rör och långa rör
(=långskrot). (Intervju, Roger Löw)

Tabell 17 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
RV68. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 68 STKG
Transportmedel: Truck och sidlastare (och eventuellt

lastbil)
Plats för hämtning: Se figur 12
Returstålsbärare: Berglöfslådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: SAN69 och SAN30
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 17. Fakta om returstålshanteringen vid RV68.

Rutiner för hämtning av returstål:
En sidlastare beställs för borttransport av långt skrot innanför port 36. En truck
beställs för transport av berglöfslådor vid port 43. När det är många
berglöfslådor beställs en lastbil som lådorna lastas på. Långt returstål
transporteras direkt till skrotgården. Långt returstål kan även skickas till
”Västra verken” för klippning i kortare bitar och därefter transporteras detta till
skrotgården.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Ungefär 25% av den totala produktionen faller som skrot. Kasseringar av rör
sker vid syning och ultraljudsprovningen och kortare ändkapningar faller vid
två kapar. Alla långa rör som blir kasserade kapas till 5,5m och läggs i en
”häck”. Skrotet vägs och en fylld häck väger ungefär 1200 kg. Ändkapningarna
sorteras i berglöfslådor som sedan ställs vid port 43. Operatören ringer efter
trucken för hämtning. Antalet kasserade rör förs också in i RAPPS mellan olika
arbetsstationer (t.ex. ultraljudsprovning och vattentryckprovning). Slipspån från
bandslipen samlas upp på utsidan genom ett utsug.
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STKG Rörverk 68 returstålsflöde

Truck (ev. lastbil)

                                                              43

                                                           36
Sidlastare

Figur 12. Varifrån Rörverk 68 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

     RV 68
     STKG
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RV98

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Rörverk 98. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid RV98 hanteras returstål i form av ändavkap från rör och långa rör
(=långskrot). (Intervju, Sune Wikstrand)

I Tabell 18 redovisas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material
vid RV68. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Rörverk 98 STKH
Transportmedel: Rörverkstrucken, sidlastare och

gränsletruck
Plats för hämtning: Se figur 13
Returstålsbärare: Berglöfslådor häckar och flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 10
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

RAPPS ( kasserade rör)

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 18. Fakta om returstålshanteringen vid RV98.

Rutiner för hämtning av returstål:
Rörverkstrucken kommer och hämtar berglöfslådor vid port 42. Lådorna ställs
på flak (se figur 13). Sidlastare hämtar långt skrot i häckar. Sidlastaren
transporterar långt skrot till en uppsamlingsplats bakom RV50. Det är sällan
rörverkstrucken och sidlastaren behöver kallas.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Returstålet faller främst som ändskrot när rören kapas. Vid syningen kasseras
långa rör. Rören sorteras och buntas och läggs sedan i en häck innanför port 42.
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STKH Rörverk 98 returstålsflöde

Grensletruck

      Rörverkstrucken
Sidlastare

                                                              42

Figur 13. Varifrån Rörverk 98 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

     RV 98
     STKH
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Tråddivisionen, Tråddragning 68.

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Tråddragning 68. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid Tråddragning 68 hanteras returstål i form av ändklipp från tråd och
kasserade trådspolar. (Intervju, Seppo Saari)

I Tabell 19 visas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Tråddragning 68. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Tråddragning 68
Transportmedel: Dumperbilen och grensletruck
Plats för hämtning: Se figur 14
Returstålsbärare: Dumperlådor och flak
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se figur 14
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

Dp-86

Ansvarig för hanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 19. Fakta om returstålshanteringen vid Tråddragning 68.

Rutiner för hämtning av returstål:
När en dumperlåda är full eller när flaket är fullt beställs borttransport med
dumperbilen eller grensletruck genom att ringa till Transport.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Skrotet läggs direkt i berglöfslådor eller i små lådor vid maskinerna som sedan
töms i berglöfslådor. Det är operatören som avgör om materialet ska skrotas.
Efter varje operation i produktionen vägs materialet och vikten rapporteras in i
datasystemet Dp –86.

Alla berglöfslådor på tråddivisionen körs av operatörerna eller servicemannen
till samma plats innanför port 171. Där ställer operatören den fulla lådan och tar
med sig en tom till maskinen. En person sköter tömningen av berglöfslådorna i
dumperlådor utanför. Det finns fyra olika dumperlådor i vilka
stålsortsgrupperna 18:8, 18:8Mo, 20AP och 20C. Det spån som bildas av en
speciell skaldragningsmaskin faller i en berglöfslåda som ställs på ett flak
utanför samma port. Hela spolar med tråd gjorda av plast eller plåt kasseras
också och transporteras till skrotgården i speciella ställ. Om tråden är
uppspolad på träspolar skruvas dessa isär och tråden läggs i berglöfslådor som
ställs på flak.
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SCT Tråddragning 68 returstålsflöde

                                              1   2   3   4

Gränsletruck

Dumperbilen:

1. 18:8= Ställs bakom gamla datan
2. 18:8Mo= Ställs bakom gamla datan
3. 20AP= Ställs bakom gamla datan
4. 20C= Ställs bakom gamla datan

Figur 14. Varifrån Tråddragning 68 returstålsleveranser kommer och med vilka
transportmedel.

      Tråddragning 68
               SCT
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Varmbandverket

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Varmbandverket. Sammanställningen
bygger på en intervju och samtal med en person som är insatt i
returstålshanteringen där. Vid Varmbandverket hanteras returstål i form av
ändklipp från band och felvalsade band.
(Intervju, Glenn Holm)

I Tabell 20 redovisas de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material
vid Varmbandverket. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Varmbandverk SBPV
Transportmedel: Traktor, dumperbil och dumper
Plats för hämtning: Port 70, se figur 15
Returstålsbärare: Dumperlådor och berglöfslådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se bilaga 9
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

BAS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 20. Fakta om returstålshanteringen vid Varmbandverket.

Rutiner för hämtning av returstål:
Hämtning av berglöfslådor och dumperlådor beställs från Transport via telefon.
När långa band blivit skrot beställs en traktor från Transport som drar ut bandet
på ”Varpen” d.v.s. för klippning. Där klipps banden av BSAB. Banden
transporteras sedan till skrotgården av LM-maskiner med dumper.

Beskrivning av returstålshanteringen:
Det mesta av returstålet orsakas av fel i valsningsprocessen. De skrotade
banden med stor dimension transporteras med travers genom lokalen till port
70 där de läggs på knekt. Band av tunnare dimension transporteras på samma
sätt men de dras sedan ut på baksidan av byggnaden med en traktor från
Transport. Där läggs de på ett mellanlager i väntan på klippning. Returstål
faller också vid hasplingen då banden klipps. Ändavklippen samlas upp bredvid
maskinen och töms sedan i en berglöfslåda eller dumperlåda innanför port 70
beroende av stålsort.
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SBPV Varmbandverk returstålsflöde

                                                                              Klippning

                                                     Mellanlager

Traktor

                                                                  70

Dumper

Dumperbilen:

Figur 15. Varifrån Varbandverkets returstålsleveranser kommer och vilka
transportmedel som används.

Varmbandverket
         SBPV

20C= BÅS 55
13C26= BÅS 70
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Kallvalsverket

Nedan beskrivs returstålshanteringen vid Kallvalsverket. Sammanställningen
bygger på en intervju med en person som är insatt i returstålshanteringen där.
Vid Kallvalsverket hanteras returstål i form av ändklipp från band och
kasserade band.
(Intervju, Anders Sjödén)

Tabell 21 visar de resurser som finns vid hanteringen av skrotat material vid
Kallvalsverket. Den visar också var och vilka stålsorter som hämtas.

Kallvalsverket SBP
Transportmedel: Truck och dumperbil
Plats för hämtning: Se figur 16
Returstålsbärare: Berglöfslådor och dumperlådor
Stålsorter/stålsortsgrupper som hämtas: Se figur 16 (se även bilaga 9)
Datasystem som används för rapportering
av returstål:

BAS

Ansvarig för returstålshanteringen på
arbetsplatsen:

Alla operatörer på skiftet för sorteringen.
Högst ansvarig är produktionsledaren

Tabell 21. Fakta om returstålshanteringen vid Kallvalsverket.

Rutiner för hämtning av returstål:

Det finns två returstålsfraktare som tömmer berglöfslådor från kallvalsverket i
dumperlådorna utanför. De arbetar 2-skift och transporterar lådor med returstål
från ca 40 platser. Returstålsfraktaren tömmer automatiskt eller blir ditkallade.
Hämtningar kan variera från 1-2 ggr/skift och maskin, till en gång per vecka
och maskin. Dumperbilen sköter tömningen av dumperlådorna.

Beskrivning av returstålshanteringen:

30-40% av intaget material faller som returstål i produktionen. Största delen är
kantskrot och ändklipp som samlas upp i berglöfslådor. Stora bandrullar som
kasseras läggs på speciella flak. Returstålshanterarna ringer gränsletrucken för
hämtning.
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SBP Kallvalsverket returstålsflöde

                                                           

                                                            1

                                                            2

                                                            3

                                                                                4
                                                                                5
                                                         220                 6
                                                                                7
                                                                                8
                                                                                            Dumperbilen: Grensletruck

Figur 16. Varifrån Kallvalsverkets returstålslev
transportmedel som används.

Kallvalsverk
     SBP

1. 20C
2. 13C
3. 0C4
4. 20C
5. 13C
6. 13C
7. 20C
8. 7C2
= BÅS 55
26= BÅS 70
04= BÅS 45
= BÅS 55
26= BÅS 70
26= BÅS 70
= BÅS 55
7MO2= BÅS 65
eranser kommer och vilka
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Figur 17. Returstålsleveranser per period 2003 från divisionerna och BSAB.

Figur 18. Returstålsleveranser från egen bandklippning per period, 2003.

Totala returstålsleveranser från SV, ST, SB, SC och BSAB, 2003
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Figur 19. Returstålsleveranser från SVPE per period, 2003.

Figur 20. Returstålsleveranser från SVPG per period, 2003.

Returstålsleveranser från Stålverket, 2003
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Figur 21. Returstålsleveranser från SVPS per period, 2003.

Figur 22. Returstålsleveranser från SVPF per period, 2003.

Returstålsleveranser från Stränggjutningen, 2003
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Returstålsleveranser från Finverket, 2003
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Figur 23. Returstålsleveranser från STVE per period, 2003.

Figur 24. Returstålsleveranser från SBPV per period, 2003.

Returstålsleveranser från Pressverk 62 & 69, 2003
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Inleverans, uttag & lagernivå för 3R60-båset sept. 2003
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