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Abstract

Reduction of plates discarded because of failed
flatness. 

Ida Johansson

This bachelor thesis is performed at Sweden's leading steel company, 
SSAB. It is performed at SSAB in Oxelösund at their mills. The aim is 
to identify the types of plates that are discarded the most because 
of failed flatness, finding the possible factores why they have not 
been rescued and make suggestions for improvement. 
The studies have been perfomed  with qualitative and quantitative 
methods to get the best possible understanding of the problem. With 
help of data collection, brainstorming, interviews and observations, 
the study has been possible to implement, results have been reported 
and improvement proposals have been developed.
Improvement suggestions have been given for the SX70E – 20mm plate. A 
flow chart have been developed to show how this sorts of plates must 
be controlled if the flatness is not approved. The detemined 
processes must be changed to processes that, shown by both statistics 
and tests, improves the flatness of this types of plates. 
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Förord 
Examensarbetet är om 15 högskolepoäng och är det sista momentet på 

högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik vid Uppsala universitet. Arbetet är utfört 

våren 2016 på SSAB i Oxelösund.  

 

Jag vill tacka alla som har bistått mig med hjälp under mina tio veckor på SSAB. Extra 

tacksam är jag för det stöd och den vägledning jag har fått av mina handledare på SSAB, Arne 

Stockman och Håkan Kantarp, och de råd och förslag jag har fått från min ämnesgranskare på 

Uppsala universitet, Lars Degerman.  

 

Ida Johansson 
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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört vid Sveriges ledande stålföretag, SSAB. Det är utfört vid SSAB i 

Oxelösund vid deras valsverk. Syftet med arbetet är att identifiera de plåtar som kasserats 

mest på grund av planhetsfel, finna de möjliga faktorerna till varför de inte har räddats och 

komma med förslag om förbättringar.  

 

I arbetet har de plåtar som kasserats mest på grund av planhetsfel studerats. Studierna har 

utförts med kvalitativa och kvantitativa metoder för att få bästa möjliga uppfattning av 

problemet. Med hjälp av datainsamling, brainstorming, intervjuer och observationer har 

arbetet gått att genomföra och förbättringsförslag har tagits fram.  

 

Arbetet inleddes med att ta fram statistik på plåtar med 3-20 mm tjocklek som kasserats på 

grund av planhetsfel under perioden januari 2016 till mars 2016. Arbetet fortsatte med att 

hitta orsaker till varför de tre mest kasserade plåtklasserna, SX70E – 20mm, HX450 – 4mm 

och AM500T – 4mm, inte fått sin planhet räddad. Brainstorming med handledare har gjorts 

för att få fram de möjliga orsakerna till att plåtarna inte räddats. Orsakerna kan vara att 

plåtarna endast riktats en gång, eller gått till samma riktverk två gånger efter varandra, styrts 

till fel riktverk eller att processvägen avviker från de plåtar som har blivit godkända. Om 

plåtarna har styrts till fel riktverk har inte undersökts i detta arbete på grund av tidsbrist.  

 

För de mest kasserade plåtarna har det undersökts om de möjliga orsakerna som tagits fram är 

orsakerna till varför de plåtarna kasseras trots att planheten kunnat räddas. Genom att ta fram 

information om alla plåtar från SSAB:s databas där alla tillverkade plåtar dokumenteras, har 

statistik tagits fram. Planhetsmätningar har jämförts mellan de som kasserats efter endast en 

riktbehandling och de som gått på räddningsrikt och blivit godkända, för att avgöra om de 

som kasserats efter en riktbehandling kunde ha räddats med en extra riktbehandling. 

Jämförelserna mellan processvägarna har lagt fokus på rikt- och värmebehandlingarna för att 

det är det som påverkar plåtens planhet, andra processer har utelämnats.  

 

Förslag på förbättringar har getts för SX70E. Ett flödesschema visar hur plåten ska styras om 

planhetsfel uppstår efter första riktbehandlingen. Plåten ska härdas och anlöpas om, vilket har 

visats av både statistik och tester att det förbättrar planheten på plåtarna.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
SSAB i Oxelösund utvecklar och tillverkar höghållfast stål, främst konstruktions-, slit-, 

skydd- och verktygsstål. Vid valsverket i Oxelösund kasseras en stor mängd plåt. De 

kasserade plåtarna återanvänds som skrot som används för att tillverka ny plåt. Trots att 

plåtarna återanvänds är det kostsamt att behöva kassera plåtar som har tagit sig långt i 

processen. Ledtiderna ökar och kunderna blir mindre nöjda. En av de större anledningarna till 

varför plåtarna kasseras är för att plåtarna inte är tillräckligt plana, de har ett planhetsfel.  

 

Examensarbetet är utfört på valsverket på SSAB i Oxelösund. Valsverket är utrustat med ett 

flertal riktverk som används för att riktbehandla plåtar som inte är tillräckligt plana. Trots att 

det sker ungefär 6000 riktbehandlingar varje månad kasseras ca 200 plåtar på grund av 

planhetsfel varje månad.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att undersöka om plåtar som kasserats på grund av planhetsfel 

egentligen skulle kunna ha räddats. Detta har gjorts genom att undersöka vilka sorters plåtar 

som kasserats mest på grund av planhetsfel, ta fram de möjliga faktorerna till varför inte 

plåtarna har fått en godkänd planhet och sedan komma med förbättringsförslag. 

Nedan presenteras den frågeställning som ligger till grund för examensarbetet. 

 

Huvudfråga: 

Går det att rädda plåtar som kasserats på grund av planhetsfel, och i så fall hur? 

Delfrågor:  

Vilka plåtar kasseras mest på grund av planhetsfel? 

Finns det möjliga faktorer som orsakar att de plåtar som kasserats på grund av planhetsfel 

egentligen skulle kunna ha räddats? 

 

Målet med examensarbetet är att besvara frågeställningen som presenteras ovan och komma 

med förbättringsförslag för att minska kassationer på plåtar med planhetsfel, och därmed 

minska ledtider. Förlag på fortsatt arbete ska även ges om inte arbetets omfattning räcker till 

att undersöka någon av de möjliga faktorerna till varför plåtar kasseras på grund av 

planhetsfel. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts både före och under arbetets gång på grund av examensarbetets 

omfattning.  

De plåtar som har studerats har valsats och antingen kasserats eller blivit godkända under 

perioden januari 2016 till mars 2016. Varför inte en längre period valts är för att det tillverkas 

en stor mängd plåtar och tiden för att gå igenom en större period har inte funnits.  

Plåtar med tjocklek 3 – 20 mm har studerats. Detta är en avgränsning SSAB gjort då de vet att 

det är många tunna plåtar som kasseras på grund av planhetsfel. Därför har även statistik förts 

på antal plåtar och inte vikten på plåtarna. Andra avgränsningar som gjorts under arbetet 

presenteras i rapporten där det är relevant.  
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2. Metod 

2.1 Datainsamling 
Data som samlats in under arbetet har samlats in genom att använda både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Holme och Solvang menar att genom att kombinera de olika metoderna 

får man en större säkerhet på resultatet.1 

 

2.2 Kvantitativ/Kvalitativ 
Vid kvantitativa metoder ges ett totalperspektiv över det som undersöks. Förståelse är inte av 

vikt i en kvantitativ undersökning utan strävan efter kvantiteter och statistik. Struktur är 

viktigt i en kvantitativ undersökning och vilken fråga som ska besvaras är redan bestämt 

innan undersökningen börjar.2 

 

Kvalitativa metoder och undersökningar skapar förståelse och en fullständig uppfattning av 

det man vill undersöka genom att gå in på djupet.3 Positivt är om en kvalitativ undersökning 

är ostrukturerad och flexibel för att få ut så mycket information som möjligt av det 

undersökta. Några kvalitativa metoder är intervjustudie och observationer som beskrivs 

nedan. 4 

 

Enligt Holme och Solvang kan den ena undersökningsmetoden vara förberedande för att 

kunna fortsätta med den andra. Genom att undersöka med kvalitativ metod vad som orsakar 

ett fel, kan statistik och siffror sedan fås fram med kvantitativa metoder 5 

 

I det här examensarbetet har kvantitativ metoder använts för att få fram statistik på de plåtar 

som kasserats mest, därefter följt med kvalitativa för att finna de parametrar som kan orsaka 

att plåtarnas planhet inte kunnat räddas. Arbetet har fortsatt med en blandning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder.  

 

2.3 Observationer 
Observation är en kvalitativ undersökningsmetod där undersökaren håller sig i närheten av det 

som ska undersökas. Genom att se, höra och fråga under observationen fås en stor förståelse 

av det undersökta. 6. Det finns olika typer av observationer, dold och öppen observation. Vid 

dold observation vet inte den undersökta om att den observeras, vid öppen observation är den 

undersökta fullt medveten om att den observeras. Vid öppna observationer kan resultatet 

påverkas då den undersökta agerar annorlunda då den är medveten om observationen. 7 

 

 

2.4 Validitet och reabilitet 
Validitet visar om det som undersökts är relevant för arbetets syfte. Reliabilitet visar hur 

pålitlig den information som samlats in är. Validitet och reliabilitet är viktigt enligt Holme 

och Solvang då det under datainsamling eller utformning av frågeställning kan smyga sig in 

                                                           
1 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 85 
2 Ibid, 78 
3 Ibid, 92 
4 Ibid, 78  
5 Ibid, 86 
6 Ibid, 110 
7 Ibid, 111 



3 
 

irrelevant och felaktig information.8 Reliabilitet och validitet måste samverka för att hålla 

trovärdigheten högt på arbetet. Pålitligheten kan vara hur hög som helst, men är relevansen av 

det som undersökts lågt har rapporten inte följt sitt syfte.9 

 

I arbetet har data från januari 2016 – mars 2016 tagits fram och undersökts. För att stärka 

reliabiliteten har vid utvalda kvantitativa undersökningar även data från oktober 2015 – 

december 2015 tagits fram. Se bilaga 1.  

 
 

  

                                                           
8 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 163 
9 Ibid 168 
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3.Teori 

3.1 Planhetsfel 
En plåt är plan då fördelningen av material är jämn över plåten. Vid planhetsfel finns det mer 

material på en del av plåten och mindre material på en annan, plåten är därför olika lång på 

olika ställen över plåten.10 Det finns olika typer av planhetsfel som uppstår beroende på 

tidigare behandlingar på plåten och plåtens egenskaper. En vanlig typ av planhetsfel är att det 

bildas vågor på plåten, plåten kan bli mittlång, kantlång eller få kvartsbucklor. Vid vågor är 

spänningarna så höga i plåten att det uppstår tryck- och dragspänning på olika ställen i plåten 

beroende på om den är mittlång, kantlång eller har kvartsbucklor. I figur 1 illustreras de olika 

planhetsfelen som kan uppstå på plåtar.  

Restspänningar kommer alltid finnas i plåten, men så länge de är små håller sig plåten plan.11 

Mätenheten för planhet är Pilhöjd. För att räkna ut pilhöjden behövs höjden på vågorna och 

sträckan mellan vågtopparna. Pilhöjden = P/L där P mäts i millimeter och L mäts i meter. 

Pilhöjden avgör plåtens planhet och är en av de parametrarna som avgör hur 

riktinställningarna ska ställas in.12 

  

                                                           
10 SSAB, Riktutbildning: Teori 
11 Jernkontoret, Järn- och stålframställning: Bearbetning av platta produkter, 21 
12 SSAB, Riktutbildning: Teori 

Figur 1. Olika typer av planhetsfel som kan uppstå hos plåtar 

Figur 2. En plåt med planhetsfel. P är 
våghöjden, L är våglängden och T är 
tjockleken på plåten 
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3.2 Riktverk 
Riktning är en metod som används för att minska eller helt eliminera planhetsfel hos plåtar13. 

I ett rullriktverk passerar plåten valsar, plåten böjs mellan valsarna tills plastisk deformation 

sker på plåten som blir lika lång över hela ytan. Hur mycket tryck och böjning plåten ska 

utsättas för beror på materialets hållfasthet och planhetsfel. Under en riktprocess omvandlas 

längdskillnaden i plåten till inre spänningar. Målet är att det ska finnas så små inre spänningar 

som möjligt i materialet efter riktning.14  I figur 3 illustreras hur en plåt passerar rullarna i ett 

rullriktverk som böjer plåten enligt riktinställningarna som ställts in. 

 

  

 

När plåten går in i riktverket så sker mycket böjning för att förlänga de korta partierna i 

plåten. Böjningen avtar sedan för att komma ut plan.15  

 

3.3 Paretodiagram 
Paretodiagram är ett verktyg som används när det är många problem som ska lösas. Verktyget 

hjälper till att avgöra i vilken ordning som problemen bör angripas. Problemen sätts in i ett 

diagram där det största problemet placeras längst till vänster med avtagande åt höger. För att 

tydliggöra paretodiagrammet placeras ibland en linje för det ackumulerade värdet.16 Det har 

inte gjorts i den här rapporten.   

 

                                                           
13 Jernkontoret, Järn- och stålframställning: Bearbetning av platta produkter, 39 
14 Ibid, 21 
15 Ibid, 21 
16 Bergman och Klefsjö, Kvalitet i alla led, s.139-141 

Figur 3. Hur en plåt passerar riktverkets rullar. Stor böjning först som sedan avtar. 

Figur 4. Paretodiagram över defekter som 
uppstår vid målning. Största problemet är 
placerat till vänster och problemets 
allvarlighet avtar ju längre man kommer till 
höger. 
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3.4 Orsak-verkan-analys 
Orsak-verkan-analys, även kallad fiskbensdiagram, är ett verktyg som används för att få fram 

den grundläggande orsaken till ett problem. När problemen har prioriterats är nästa steg att 

göra ett fiskbensdiagram där orsakerna benas ut för att försöka hitta grundorsaken till 

problemet.17 När ett fiskbensdiagram ska utformas sker detta ofta i brainstorming-grupper för 

att identifiera grundorsakerna till problemet. Som hjälp kan fem ”Varför?” ställas till varje 

orsak. Genom att dela in orsaker i olika kategorier kan det underlätta arbetet. Orsakerna kan 

t.ex. delas in i huvudgrupperna maskin, ledning, material, metod och pengar. Verktyget kan 

ge tips om var och hur data ska samlas in för fortsatt arbete.18   

3.5 Flödesschema 
För att förstå en process kan ett flödesschema över processen ritas upp. I flödesschemat 

identifieras alla aktiviteter och med pilar visas flödets väg. I ett flödesschema kan 

beslutspunkter visas där ofta en Ja/Nej-fråga ställs. Vid beslutspunkten har sedan flödet två 

olika vägar, vilken väg som ska tas beror på hur frågan som ställs besvaras. Det finns olika 

symboler man kan använda, några av dem vanligaste, enligt Slack, används vid 

systemanalyser. 19  

                                                           
17 Bergman och Klefsjö, Kvalitet i alla led, 139-141 
18 Slack, Brandon-Jones och Johnston, Operations management, 599 
19 Ibid, 109-110 

Figur 6. Vanliga symboler som 
kan användas vid utformning 
av flödesschema 

Figur 5. Ett fiskbensdiagram som visar orsakerna till varför en viss produkt har bristande kvalitet. I 
detta exempel använder man maskin, material, metod, människa, mätningar och miljö som 
huvudgrupper. 
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4. Nulägesanalys 
I nulägesanalysen presenteras en företagsbeskrivning på det som är relevant för det som 

studerats i arbetet. 

4.1 Riktverken 
De plåtar som har undersökt i detta arbete har möjlighet att gå till fem olika riktverk. Varje 

riktverk har begränsningar på vilka plåtar de kan göra riktbehandlingar på. Begränsningarna 

ligger i vilken tjocklek och bredd plåten har. I tabell 1 kan varje riktverks begränsningar 

avläsas. 

 
Tabell 1. De fem riktverken som finns vid valsverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Shapeline – planhetsmätning 
Valsverket är utrustat med Shapelines. Shapeline är ett mätsystem för planhetsmätning på 

plåtar. Mätningen görs med hjälp av laserlinjer som ger en tydlig bild över hur planheten på 

hela plåten ser ut. I figur 7 visas visuellt med färger hur planheten på en plåt ser ut. Vid röda 

och gula områden är plåten inte plan, för en plan plåt bör bilden endast visa blått.  

 

 

Riktverk Begränsningar 

tjocklek 

Begränsningar 

bredd 

“Strenx” KRV4 5 - 20 mm 3500 mm 

“Kallrikten” 

KRV3 

5 - 35 mm 3500 mm 

QT-rikten 6 - 25 mm 3500 mm 

H2-KRV5 4,8 – 12 mm 3150 mm 

“H2F-linjen” 

KRV4 

3 – 8 mm 3100 mm 

Figur 7. Visuell illustration av en plåts planhet med planhetsmätaren Shapeline. 
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För att underlätta för operatören fås information om pilhöjden i exakta siffror, se figur 8. Med 

kombination av visuell färgbild och värden på pilhöjden kan operatören ställa in rätt 

riktbehandling för att få plåten plan.  

 

Alla operatörer genomgår en riktutbildning där de lär sig hur man bör rikta plåtar med olika 

planhet och spänning. 

 

4.3 Styrsystemet 
SSAB har ett styrsystem som styr plåtarna till rätt stationer och behandlingar. Varje plåtsort 

har en planerad processväg med behandlingar för att få de egenskaper som önskas på plåten. 

Egenskaper som dimensioner, hårdhet, seghet, osv. Plåten kan styras om av operatörer och 

kvalitetsbedömare om det skulle uppstå avvikelser på plåten eller om förutsättningarna i 

verket ändras så att plåten måste styras till en annan station eller behandling.  

 

4.4 Kvalitetsbedömare 
Kvalitetsbedömare är, precis som det låter, de som bedömer kvalitet på plåtarna. När det 

uppstår avvikelser på plåten skickas plåtarna till kvalitetsbedömarna som inspekterar plåten. 

När det kommer till planhetsfel på plåtar avgör kvalitetsbedömaren om plåten ska kasseras 

eller om plåten ska försöka räddas med fler riktbehandlingar. Anses plåten ha allt för mycket 

planhetsfel kasseras den direkt. Anses att plåten planhetsfel kan räddas skickas den på 

räddningsrikt eller någon annan behandling som kan rädda planheten.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Pilhöjden på en plåt mätt med planhetsmätaren Shapeline. 
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5. Empiri och analys 

5.1 Kassationer på grund av planhetsfel 
För att veta vilka plåtar som ska undersökas har data på vilka plåtar som kasserats mest under 

en viss tidsperiod tagits fram. Data har tagits fram ur SSAB:s databas med hjälp av personal 

på SSAB. I databasen finns information, som processväg, utförd station, etc., på alla de plåtar 

som har tillverkats. Statistik har sedan tagits fram med hjälp av analys i Excel.  

 

 

I Diagram 1 visas de plåtar som har valsats och kasserats på grund av planhetsfel under 

perioden januari 2016 till mars 2016. Plåtarna är sorterade efter externsort och tjocklek. 

SX70E – 20mm, HX450 – 4mm och AM500T – 4mm är de plåtsorter som dominerar vid 

kassation på grund planhetsfel och kommer att studeras närmare i detta examensarbete.  
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Kassationer på grund av oplanhet
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Diagram 1. Plåtar som har kasserats mest på grund av planhetsfel under perioden januari 2016  - mars 2016. Plåtarna är 
sorterade efter externsort och tjocklek. 
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5.2 Orsak-verkan-analys 
Ett orsak-verkan-diagram har gjorts för att identifiera de främsta orsakerna till varför 

plåtarnas planhet inte har gått att rädda. Orsakerna har tagits fram med hjälp av brainstorming 

med handledare och observationer och intervjuer med operatörer vid riktverken.  

 

Nedan illustreras fiskbensdiagrammet. Problemet är att det kasseras plåtar på grund av 

planhetsfel och en möjlig orsak, som tagits fram med hjälp av handledarna, till detta är att 

plåtar som skulle kunna räddas ändå har kasserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Ingen räddningsrikt  

Räddningsrikt är ett begrepp som SSAB använder när plåtarna riktas om, om första 

riktbehandlingen inte lyckas få plåten plan. Plåtar ska alltid skickas på räddningsrikt om det 

anses att de kan räddas med ytterligare en riktbehandling. Det är ofta kvalitetsbedömaren som 

ska avgöra detta. Det är flera plåtar som kasseras efter endast en riktbehandling, men har de 

verkligen så stort planhetsfel att de inte kan riktas om? 

 

Genom att jämföra planhetsmätningarna efter första riktbehandlingen hos plåtar som kasserats 

på grund av planhetsfel efter första riktbehandlingen med planhetsmätningarna på plåtar som 

skickats på räddningsfel, kan bevis fås om de plåtar som har kasserats på grund av planhetsfel 

skulle kunna ha räddats med en räddningsrikt.   

   

5.2.2 Riktas om på samma riktverk  

När en plåt riktas på ett riktverk och inte blir plan bör plåten gå till ett annat riktverk som 

även den klarar plåtens dimensioner för att prova om det går att rikta till plåten plan där.  

Det ska undersökas genom att ta ut statistik på plåtar som har riktats två gånger och se om de 

gått till samma eller olika riktverk, både på godkända och på kasserade plåtar.  

 

5.2.3 Processvägen 

Processvägar för samma typ av plåtar kan se olika ut, det beror på att det kan uppkomma 

avvikelser på plåtar som måste rättas till eller kundernas önskemål. I det här arbetet har fokus 

lagts på värmebehandlingarna och riktbehandlingarna plåtarna genomgår för att de har en stor 

påverkan på plåtens planhet. Varmvalsning, härdning, anlöpning och normalisering är de 

värmebehandlingar som plåtar på SSAB kan behandlas med.  

Figur 9. Fiskbensdiagram på de orsaker som orsakar kassationer på grund av oplanhet. 
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Genom att studera och jämföra processvägen hos de plåtar som kasserats på grund av 

planhetsfel med de plåtar som blivit godkända finns det möjlighet att upptäcka de avgörande 

orsakerna till varför inte de kasserade plåtarna har kunnat räddas.  

 

5.2.4 Styrs fel 

Från observationer och intervjuer av operatörer på riktverken upptäcktes att en av orsakerna 

till att plåtarna inte räddas är att de styrs till fel riktverk. Operatörerna menar att de ibland 

tyckte plåtar de gör riktbehandlingar på hade fått en bättre riktbehandling på ett annat, bättre 

lämpad, riktverk. 

På grund av arbetets omfattning har inte denna orsak undersökts i denna rapport. För att 

kunna undersöka om plåtarna styrs fel hade fler observationer och intervjuer hos riktverken 

och kvalitetsbedömarna behövt utföras, samt mer data samlats in via SSAB:s databas.    

 

 

5.3 SX70E – 20mm 
SX70E är ett av SSAB:s Strenx-stål. Strenx är konstruktionsstål som utvecklats vid SSAB för 

att kunna få starkare stål med tunnare dimensioner. Tjockleken på de mest kasserade SX70E 

är 20mm, vilket är den största tjockleken som undersökts i det här arbetet.  

Alla data som presenteras i detta avsnitt är hämtad från SSAB:s databas och har arbetats med i 

Excel.   

 

 

 

Ca 10,7% av de plåtar som har tillverkats av SX70E – 20mm har kasserats på grund av 

planhetsfel. Eftersom det är tjocka plåtar är detta även mycket i vikt och kostnaderna för att 

kassera dessa plåtar är höga. 

 

Totalt Kass tot Kass oplan

SX70E - 20mm 535 62 57
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Diagram 2. SX70E - 20mm (jan16-mars16) 
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5.3.1 Riktad en gång 

I diagram 3 visas antalet plåtar som endast har riktats en gång efter värmebehandling.  

Antalet plåtar som har kasserats på grund av planhetsfel efter bara en riktbehandling är nästan 

30% av alla de plåtar som kasserats på grund av planhetsfel. Med hjälp av Shapelines 

planhetsmätningar har värden på pilhöjden tagits fram efter den första riktbehandlingen, både 

på plåtar som kasserats direkt efter första riktbehandlingen och på plåtar som gått på 

räddningsrikt och sedan blivit godkända.. Jämförelsen görs för att se om de som kasserats 

efter den första riktbehandlingen hade haft möjlighet att räddas om de gått till räddningsrikt. I 

tabell 2 nedan redovisas några exempel på plåtar som kasserats efter första riktbehandlingen 

och plåtar som riktats två gånger och blivit godkända.   

 
Tabell 2. Planhetsmätningar efter första riktbehandlingen. 

SX70E – 20mm 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot Riktbehandlingar Kass pga 

planhetsfel? 

5487439 1,9 2,8 3,2 1 Ja 

5487446 2,8 3,8 3,9 1 Ja 

5489767 2,4 3,8 3,8 1 Ja 

5514065 3,3 4,5 4,5 1 Ja 

5514333 2,6 4,1 3,3 1 Ja 

5540084 2,6 3,6 3,3 1 Ja 

5693027 2,0 3,2 2,4 1 Ja 

5693278 2,1 3,2 2,8 1 Ja 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot Riktbehandlingar Kass pga 

planhetsfel? 

5511044 1,5 4,5 3,3 2 Nej 

5540280 1,9 3,9 3,6 2 Nej 

5586749 1,1 3,6 2,7 2 Nej 

5587054 3,4 3,7 3,0 2 Nej 

5617182 2,5 3,3 2,8 2 Nej 

5728909 2,6 3,3 2,5 2 Nej 

Godkända Kass oplan

Totalsumma 333 18
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Diagram 3. SX70E - 20mm - De plåtar som endast riktats en gång. 
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Det skiljer väldigt lite åt på de plåtar som kasserats efter första planhetsmätningen och de som 

har fått gå på räddningsrikt. Plåten med löpnummer 5693027, som är markerad med grönt i 

tabellen, har mindre planhetsfel än plåten med löpnummer 5617182, som är markerad med 

rött i tabellen. Ändå har den grönmarkerade plåten kasserats innan den gått på räddningsrikt. 

Detta visar att det är plåtar av denna sort som kasserats trots att de skulle kunna ha klarat sig 

om de fått gå på räddningsrikt.  

 

 

5.3.2 Två riktbehandlingar på samma riktverk 

I diagrammet nedan presenteras de plåtar som har riktats två gånger och gått till antingen 

samma eller olika riktverk. 

Diagram 4 visar att det ca 46,9% av de godkända plåtarna som gått till samma riktverk och ca 

48,1% av de kasserade plåtarna som gått till samma riktverk. Denna orsak kommer därför inte 

studeras närmare för SX70E – 20mm eftersom det inte anses vara därför plåtarna kasserats på 

grund av planhetsfel. 

 

5.3.3. Processväg 

Processvägen för SX70E – 20mm plåtar ser olika ut. Det som är gemensamt för nästan alla 

plåtar av den här sorten är att de värmebehandlas genom härdning och anlöpning för att få sin 

hårdhet och seghet. Nedan presenteras processvägarna för både kasserade och godkända 

plåtar. De processer som visas är valsning, kylning, härdning, anlöpning, riktning, kassation 

och utlastning då dessa anses vara relevanta för planheten. Processriktning, som sker för att 

plåten ska kunna genomgå en process är inte med i processvägen. Även andra behandlingar 

på plåten görs, målning, märkning, skärning, slipning, men har valts att inte tas med då det 

inte påverkar planheten. 

 

Kasserade på grund av planhetsfel av SX70E – 20mm 

 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Kassation 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Kassation 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Riktning Kassation  

Godkända Kass oplan

Olika rikt 34 14

Samma rikt 30 13
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Diagram 4. Plåtar som riktats två gånger 



14 
 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Riktning  Riktning 

Kassation 

 

Godkända plåtar av SX70E-20mm 

 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Utlastning 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Riktning  Utlastning 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Riktning Riktning  Riktning  

Utlastning 

Valsning  Kylning  Anlöpning  Riktning  Härdning  Anlöpning  Riktning  

Utlastning 

 

Den processväg som sticker finns bland de godkända plåtarna som härdats och anlöpts igen. 

Alla plåtar av denna sort som gått den vägen har blivit godkända. Därför går arbetet vidare 

med att undersöka de plåtar som härdats och anlöpts två gånger.  

 

Härdats och anlöpts två gånger 

Information om de olika värmebehandlingarna har samlats in via informella intervjuer. Varför 

inte härdning har skett innan anlöpningen första gången är för att valsningen följt av kylning 

är härdningsprocessen för den här typen av plåt. För att kunna anlöpa en plåt på SSAB måste 

plåten vara provbärande. Det betyder att en liten del av plåten är ett prov på vad plåten har 

genomgått för värmebehandling. Den provbärande biten skärs eller klippts bort från plåten när 

plåten delas upp i flera individer. De plåtar som har härdats och anlöpts två gånger har inte 

fått den provbärande delen klippt eller avskuren, vilket har gjort att de kunnat anlöpas igen. 

Plåtarna som har fått en underkänd planhetsmätning efter första riktningen har inte härdats 

och anlöpts igen då de fått sin provbärande bit bortskuren eller klippt. 

Då 100% av alla de som härdats och anlöpts om har fått förbättrad planhet och blivit 

godkända har data från oktober 2015 och december 2015 tagits fram och även från att 100% 

av plåtarna som härdats och anlöpts om fått godkänd planhet.   

 

Under arbetets gång har det getts möjlighet att göra ett test på fyra SX70E – 20mm plåtar. 

Testet har gått ut på att låta plåtarna härdas och anlöpas om för att jämföra planheten före och 

efter omhärdning. Förbättring av planhet har skett på alla fyra plåtar. Nedan illustreras 

planhetsmätningarna med hjälp av shapelinebilder samt pilhöjden ovanför bilderna.  
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Figur 10. Planhetsmätningar före och efter omhärdning. 

 

5.4 HX450 – 4mm 
HX450 är ett av SSAB:s Hardoxstål. Det är ett slitstarkt stål med hög seghet och hårdhet och 

används ofta vid arbete med slitage. HX450 – 4mm är en av de plåtsorter som det tillverkas 

mest av på SSAB i Oxelösund.   

I diagram 5 kan man se att det är ca 2,9% av plåtarna som kasseras på grund av planhetsfel.  

Alla data som presenteras i detta avsnitt är hämtad från SSAB:s databas och har arbetats med i 

Excel.   

 

Totalt Kass tot Kass oplan

Antal 2252 53 47
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Diagram 5. HX450 - 4mm 
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5.4.1 Riktad en gång 

I diagrammet nedan visas de plåtar av sorten HX450 – 4mm som endast riktats en gång efter 

värmebehandling. 

 

 
Diagram 6. HX450 - 4mm 

Antalet plåtar som har kasserats på grund av planhetsfel efter bara en riktbehandling är ca 

27% av alla de plåtar som kasserats på grund av planhetsfel. På samma sätt som vid SX70E – 

20mm har planhetsmätningar med Shapeline tagits fram för att undersöka om de som kasseras 

efter endast en riktbehandling hade varit möjliga att rädda med en räddningsrikt. 

Planhetsmätningarna redovisas i tabellen nedan.  

 
Tabell 3. Planhetsmätningar efter första riktbehandlingen. 

HX450 – 4mm 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot Antal 
riktbehandlingar 

 

5490529 27,5 32,7 31,1 1 Kass pga 
planhetsfel 

5490464 26,9 41,8 38,6 1 Kass pga 
planhetsfel 

5337448 7,6 31,3 24,6 1 Kass pga 
planhetsfel 

5357514 7,7 28,6 18,5 1 Kass pga 
planhetsfel 

5358458 12,3 19,9 19,2 1 Kass pga 
planhetsfel 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot   

5603354 5,1 15,1 10,2 2 Godkänd plåt 

5450260 2,0 8,9 8,3 2 Godkänd plåt 

5453315 2,6 8,9 9,8 2 Godkänd plåt 

5695867 6,5 4,0 2,3 2 Godkänd plåt 

5699186 1,5 1,5 3,5 2 Godkänd plåt 

Godkända Kass oplan

Antal 1892 13
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5701177 2,2 7,7 1,4 2 Godkänd plåt 

5764516 4,4 12,5 9,1 2 Godkänd plåt 

5945146 3,5 8,2 4,4 2 Godkänd plåt 

5972841 4,7 4,2 3,1 2 Godkänd plåt 
 

Tabell 3 visar att det är stora skillnader mellan planheten mellan de som kasserats efter första 

riktbehandlingen och de som riktats en gång till och godkänts. Det anses därför inte vara 

orsaken till problemet och undersöks inte mer i det här arbetet. 

 

5.4.2 Två riktbehandlingar på samma riktverk 

I diagrammet nedan presenteras de plåtar som har riktats två gånger och antingen gått till 

samma eller olika riktverk.  

 

 

Det är inga plåtar som kasserats på grund av planhetsfel som gått till samma riktverk vid 

räddningsrikt som vid första riktbehandlingen. Det anses därför inte vara orsaken till 

problemet och undersöks inte mer i det här arbetet. 

 

5.4.3 Processvägen 

Processvägen för HX450 – 4mm plåtar ser olika ut. Det som är gemensamt för nästan alla 

plåtar är att de värmebehandlas genom härdning för att få sin hårdhet och seghet. Nedan 

presentas processvägarna för både kasserade och godkända plåtar. De processer som visas är 

valsning, härdning, riktning, kassation och utlastning då dessa anses vara relevanta för 

planheten. Precis som hos SX70E – 20mm sker även andra behandlingar. 

 

Kasserade plåtar på grund av planhetsfel av HX450 – 4mm 

 

Valsning  Härdning  Riktning  Härdning  Riktning  Kassation 

Valsning  Härdning  Riktning  Riktning  Riktning  Kassation 

 

 

Godkända Kass oplan

Olika riktverk 133 0

Samma riktverk 62 0
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Diagram 7. Plåtar av sorten HX450 - 4mm som riktats två gånger. 
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Godkända plåtar av HX450 – 4mm  
 

Valsning  Härdning  Riktning  Härdning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Riktning  Riktning  Härdning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Riktning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Riktning  Riktning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Riktning  Riktning  Riktning  Riktning  Utlastning 

 

Efter att processvägarna tagits fram har arbetet fortsatt med att studera de plåtar som härdats 

två gånger samt jämföra plåtar som har skickats på räddningsrikt och de som har skickats på 

omhärdning.  

 

Härdats två gånger 

Diagrammet nedan visar de plåtar som har härdats två gånger.  

 

 

Diagram 7 visar att 31 av 57 av de som har härdats två gånger har kasserats på grund av 

planhetsfel. Även att 100% av plåtarna som har kasserats har kasserats på grund av 

planhetsfel. Det betyder att alla de plåtar som härdas om av denna sort, härdas om i 

förhoppning att förbättra planheten men har bara lyckats i få fall.  

Fortsatt undersökning har gjorts genom att jämföra planhetsmätningar på de som kasserats 

och de som godkänts. I bilaga 3 finns visuella färgbilder samlade på planhetsmätningar före 

första härdbehandlingen, efter första härdbehandlingen och efter andra härdbehandlingen. 

Från de visuella färgbilderna kan slutsatsen tas att härdprocessen beter sig slumpmässigt när 

det kommer till hur planheten förändras på plåten. Att undersöka härdningsprocessen skulle ta 

lång tid och har därför blivit en avgränsning i arbetet.  

 

Omhärd eller räddningsrikt? 

Det är operatörer och kvalitetsbedömare som styr plåten till räddningsrikt eller omhärning. 

Det är planheten på plåten som avgör hur plåten ska styras, har plåten ett stort planhetsfel 

TOT Kass tot Kass oplan

2xhärd 57 31 31
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Diagram 8. HX450 - 4mm 
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skickas ofta plåten till omhärd då det, enligt operatörer och kvalitetsbedömare, inte går att 

rikta plåtarna plana i riktverken.  

Planhetsmätningar före omhärd på de plåtar som har härdats om och kasserats har tagits fram 

och jämförts med planhetsmätningar efter första riktbehandlingen på de plåtar som gått på 

räddningsrikt.  

 

 

 
Tabell 4. Planhetsmätningar efter första riktbehandlingen. 

HX450 – 4mm 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot  Kass pga 

planhetsfel? 

5337345 11,00 24,5 21,5 Omhärd Ja 

5337400 9,7 20,6 17,7 Omhärd Ja 

5343700 16,3 24,0 15,2 Omhärd Ja 

5357394 15,5 19,0 16,4 Omhärd Ja 

5384903 14,9 28,8 25,2 Omhärd Ja 

5603385 11,8 27,2 27,1 Omhärd Ja 

5603598 22,1 28,1 28,7 Omhärd Ja 

5725658 15,1 29,0 28,9 Omhärd Ja 

Planhetsmätning efter första riktbehandlingen 

Löpnummer PHTopp PHMitt PHRot  Kass pga 

planhetsfel? 

5343724 9,0 23,5 14,7 Räddningsrikt Nej 

5364916 23,4 25,0 11,6 Räddningsrikt Nej 

5720794 9,1 54,9 18,4 Räddningsrikt Nej 

5868539 7,4 41,9 10,6 Räddningsrikt Nej 

5764516 4,4 12,5 9,1 Räddningsrikt Nej 

5972889 4,1 10,5 4,8 Räddningsrikt Nej 
 

I tabell 4 visas slumpmässigt utvalda plåtar som har gått på omhärd och som har gått på 

räddningsrikt och klarat sig. Några av de plåtar som skickats på räddningsrikt och blivit plana 

har snarlik planhet som de som gått på omhärdning. Räddningsrikt är kanske ett bättre 

alternativ för dessa typer av plåtar än att skicka dem på omhärd. Det är operatörer och 

kvalitetsbedömmare som styr plåtarna till räddningsrikt eller till omhärd. 
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5.5 AM500T – 4mm 
AM500T är ett av SSAB:s Armoxstål. Det är ett pansarstål som ska skydda människan från 

faror. Kan användas vid militärt bruk, t.ex. till militärfordon. Diagrammet nedan visar de 

plåtar som tillverkats av AM500T – 4mm. 

 

 

 

Ca 5% av plåtarna har kasserats på grund av planhetsfel samt att det är ca 59% av det totala 

kassationerna för denna typ av plåt. 

 

5.5.1 Riktad en gång 

Diagrammet nedan visar de plåtar som har riktats en gång efter värmebehandling. 

 
Diagram 10. AM500T - 4mm 

Totalt Kass tot Kass oplan

1xrikt 187 10 0
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Antal 406 34 20
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Diagram 9. AM500T - 4mm 



21 
 

Diagram 9 visa att ingen plåt har kasserats på grund av planhetsfel efter endast en 

riktbehandling. Det betyder att alla plåtar av denna sort som får underkänd planhet efter första 

riktbehandlingen alltid skickas på räddningsrikt.   

 

5.5.2 Två riktbehandlingar på samma riktverk 

I diagrammet nedan presenteras de plåtar som har riktats två gånger och antingen gått till 

samma eller olika riktverk.  

 

 
Diagram 11. AM500T - 4mm 

Alla plåtar som har kasserats på grund av planhetsfel har gått till samma riktverk två gånger. 

Det riktverk den har gått till alla gånger är H2F-linjen KRV4, vilket är det riktverk som klarar 

av tunnast plåtar. Eftersom KRV4 är det mest optimala riktverket för dessa typer av plåtar har 

inte detta undersökts närmare. Det är över lag svårt att rikta så tunna plåtar.  

 

5.5.3 Processväg 

Processvägen för AM500T – 4mm plåtar ser olika ut. Det som är gemensamt för nästan alla 

plåtar är att de värmebehandlas genom härdning och anlöpning för att få sin hårdhet och 

seghet. Nedan presentas processvägarna för både kasserade och godkända plåtar. De processer 

som visas är valsning, härdning, anlöpning, riktning, kassation och utlastning då dessa anses 

vara relevanta för planheten. Precis som hos SX70E – 20mm sker även andra behandlingar. 

 

Kasserade på grund av planhetsfel  av AM500T – 4mm 

 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Kassation 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Riktning  Kassation 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Riktning  Riktning  

Kassation 

 

Godkända plåtar av AM500T – 4mm 

 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Utlastning 

Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Riktning  Utlastning 

Totalt Kass oplan

Olika riktverk 149 0

Samma riktverk 6 7
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Valsning  Härdning  Anlöpning  Riktning  Riktning  Riktning  Riktning  

Utlastning 

 

Processvägarna för kasserade och godkända plåtar av AM500T – 4mm är väldigt lika. Det är 

ingen som har härdats och anlöpts om. Eftersom ingen, varken kasserad eller godkänd plåt, 

har härdats eller anlöps om kan man inte veta hur det påverkar planheten. AM500T – 4mm 

skiljer sig från SX70E – 20mm då inte härdningen sker i samband med valsningen, utan är en 

process för sig, och härdningen och anlöpningen sker på en annan del av verket. Därför går 

det inte att jämföra AM500T – 4mm med SX70E – 20mm i denna fråga.   
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6. Resultat 

6.1 Förbättringsförslag SX70E – 20mm 
Studierna har visat att det finns ett sätt att rädda plåtar av SX70E – 20mm som har underkänd 

planhet. Genom att göra om värmebehandlingarna härdning och anlöpning på plåtarna 

förbättras planheten. Det betyder att om planheten är underkänd efter första anlöpningen ska 

plåtens planerade processväg avbrytas för att inte plåten ska klippas eller skäras, istället ska 

den styras om till en ny omgång med härdning och anlöpning för att därefter riktas och mäta 

planheten igen. Är inte plåten plan då görs en räddningsrikt och sedan är det tillåtet att kassera 

plåten om den inte är plan. Nedan visas ett flödesschema för att förtydliga 

förbättringsförslaget: 

 

 

  

Figur 11. Flödeschema över SX70E - 20mm 
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6.2 Förbättringsförslag HX450 – 4mm 
Eftersom härdningsprocessen för HX450 – 4mm plåtar beter sig slumpmässigt och 

majoriteten av de som härdas om kasseras bör man skicka dem på räddningsrikt istället. Det 

var flertal plåtars planhet som gått på räddningsrikt som liknade de som hade gått på 

omhärdning. Fortsatt arbete kan vara att undersöka härdningsprocessen, varför den beter sig 

så slumpmässigt. 

 

6.3 Förbättringsförslag AM500T – 4mm 
Förbättringsförslag för AM500T har inte hittats under arbetets gång. De orsakerna till varför 

plåtar kasserats på grund av planhetsfel, som har undersökts i detta examensarbete, har under 

arbetets gång visats att det inte är orsakerna till varför AM500T – 4mm kasserad på grund av 

planhetsfel. Det kan finnas andra faktorer som påverkar varför AM500T – 4mm kasseras på 

grund av planhetsfel, men har inte tagits upp i detta arbete på grund av arbetets omfattning.  

 

 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
Arbetet har lett till olika spår som, på grund av tidsbrist, inte har kunnat undersökas närmare. 

Det har upptäckts att vissa plåtar inte har ändrat planhet efter en riktbehandling, medan andra 

plåtar av samma sort och samma planhetsfel har fått bättre planhet. På grund av nyfikenhet 

undersöktes fåtal fall då det upptäcktes att olika inställningar har använts på samma material 

och därför gett olika planhet efter riktning. Genom att undersöka de olika inställningarna på 

riktbehandlingarna och vilka inställningar som passar bäst på ett visst material och planhetsfel 

kan man förhoppningsvis rädda fler plåtar som inte har godkänd planhet.   
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7. Diskussion 
Nedan kommer diskussion om de lärdomar som arbetet gett, de svårigheter som stöts på samt 

förbättringsförslaget som arbetet presenterat.  

 

7.1 Lärdomar/svårigheter 
I början av arbetet fanns inte någon strukturerad projektplan, eftersom frågeställningen 

fastställdes efter två veckor och det var oklart vart varje steg skulle leda fick metoderna tas 

fram under arbetets gång. Det lades mycket tid under arbetet på att fundera över fortsatt 

arbete. En lärdom är att arbetet är en aning strukturerat från början för att slippa lägga tid på 

det under arbetets gång. 

  

Under examensarbetet har mycket data samlats in, men allt har inte dokumenterats direkt då 

all data som fåtts inte verkar vara relevant just då. Data har därför behövts samlas in igen, 

vilket har varit tidsberövande. Dokumentation bör alltid ske direkt och har något undersökts 

bör det dokumenteras oavsett relevans, kan komma till användning senare.  

 

Åsikter som arbetare har haft som har intervjuat har delvis varit svårt att se bortom, att 

komma som utomstående och inte veta något om verksamheten har det varit lätt att dras med i 

de olika åsikterna som yttrats. Det är viktigt att gå in som opartisk åhörare och veta vad som 

är skillnad på fakta och åsikt.  

 

7.2 Förbättringsförslag – SX70E – 20mm 
Då data som tagits fram för 6 månader visar att varje plåt som härdats och anlöpts om har 

förbättrat sin planhet, samt att de tester som gjordes på fyra plåtar där även planheten 

förbättrades kan slutsatsen dras att förbättringsförslaget är ett bra sätt för SSAB att reducera 

kassation av plåt av sorten SX70E – 20mm med planhetsfel. I detta fall så minskas även 

ledtider då plåtarna inte kasseras och smältas ner och börja om hela processen.  
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8. Slutsats 
Examensarbetet resulterade i ett förbättringsförslag för den plåt som kasserats mest på grund 

av planhetsfel under perioden januari 2016 – mars 2016, SX70E – 20mm. Det visar att målet 

med hela studien har uppfyllts och inför SSAB detta förbättringsförslag kommer 

kassationerna minska på grund av planhetsfel och ledtiderna minska då plåtarna inte behöver 

smältas ned igen.  

 

För att ha kommit fram till ett förbättringsförslag har undersökningar gjorts. Dessa 

undersökningar har gjorts för att besvara den frågeställning som presenteras i kapitel 1 

”Inledning”: 

Huvudfråga: 

Går det att rädda plåtar som kasserats på grund av planhetsfel, och i så fall hur? 

Delfrågor:  

Vilka plåtar kasseras mest på grund av planhetsfel? 

Finns det möjliga faktorer som orsakar att de plåtar som kasserats på grund av planhetsfel 

egentligen skulle kunna ha räddats? 

 

Frågeställningen har varit till stor hjälp för att hålla hög validitet under arbetets gång.  

   

För de sorters plåtar som inte resulterade i ett förbättringsförslag, HX450 – 4mm och 

AM500T – 4mm, har istället förslag på fortsatt arbete getts. Under studien har det upptäckts 

att det kan finnas andra orsaker som påverkar att dessa typer av plåtar inte kan räddas, men på 

grund av arbetets omfattning har inte dessa orsaker kunnat undersökas. Därför har förslag på 

fortsatt arbete getts för dessa plåtar.  

 

Arbetets syfte och mål anses vara uppfyllt.  
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Figur 1  

Jernkontorets utbildningspaket. Järn- och stålframställning: Bearbetning av platta produkter, 

Bild 9-17. 2015. 

http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/handbocker/utbildningspaket/jarn-och-

stalframstallning_del9.pdf/  (Hämtad 2016-05-10) 

 

Figur 2  

SSAB. Riktutbildning: Teori. Oxelösund: SSAB, 2010 

 

Figur 3 

Jernkontorets utbildningspaket. Järn- och stålframställning: Bearbetning av platta produkter, 

Bild 9-32. 2015. 

http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/handbocker/utbildningspaket/jarn-och-

stalframstallning_del9.pdf/  (Hämtad 2016-05-10) 

 

Figur 4  

MoreSteam. Pareto Chart (Manufacturing Example).  

https://www.moresteam.com/toolbox/pareto-chart-manufacturing.cfm (Hämtad 2016-05-12) 

 

Figur 5  

Six-Sigma. Vad är ett Ishikawa Diagram? 

http://www.six-sigma.se/Ishikawa_Diagram.html (Hämtad 2016-05-12) 
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Figur 6 
Slack, Brandon-Jones och Johnston, Operations management - Figure 4.6 Some common 

process mapping symbols, 110. 7. uppl. Edinburgh: Pearson, 2013. 

 

Figur 7  

SSAB. Riktutbildning: Teori. Oxelösund: SSAB, 2010 

 

Figur 8 

SSAB. Riktutbildning: Teori. Oxelösund: SSAB, 2010 

 

Figur 9 

Egen bild 

 

Figur 10 

Egen bild 

 

Figur 11 

Egen bild 
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Bilaga 1 
I diagrammet nedan finns data på de mest kasserade plåtarna under perioden oktober 2015 till 

mars 2016. Det stärker säkerheten på att SX70E – 20mm, HX450 – 4mm och AM500T – 

4mm är de plåtar som kasseras mest på grund av planhetsfel.  
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Bilaga 2 

Planhetsmätningarna på de plåtar av SX70E – 20mm det gjordes test på. Plåtarna hade inte 

allt för stort planhetsfel efter första anlöpningen men man kan tydligt se förbättringen efter 

omhärning. FH står för härding och EHA står för efter härding och anlöpning. 
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Bilaga 3 

Nedan visas planhetsmätningar på plåtar av HX450 – 4mm som har härdats om. De första 20 

plåtarna är de som kasserats, eftersom andra härdningsbehandlingen ökat planhetsfelen hos 

plåtarna.  

Resterande plåtar är plåtar som har fått förbättrad planhet efter andra härdningsbehandlingen 

och blivit godkända.  
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