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Sammanfattning
Sandvik AB är en industrikoncern med verksamheter i hela världen. Ett av företagets
tre affärsområden, Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar produkter
av rostfritt stål. Inom produktionen strävar de efter att byta ut farliga material/substanser mot mindre farliga alternativ eller minimera användningen av farliga ämnen.
Ett misstänkt miljöfarligt ämne som används inom industrin är klorparaffiner. Sandvik AB tillverkar sömlösa rostfria rör med stegvalsning, där används klorparaffiner
(klorolja) som smörj-, och kylmedel och dessa har en viktig roll för produktionen
och för produktiviteten. Sandvik AB använder sig av klorolja innehållande långkedjiga klorparaffiner. Vid stegvalsning adderas smörjmedlet i samband med de aktiviteter som gör att stålrören kommer i kontakt med stålverktygen. Syftet med studien var att utföra en kartläggning över flödet av klorparaffiner på ett av Sandviks
rörverk, Rörverk 98. Detta har utförts genom att applicera metoden substansflödesanalys (SFA), som är ett verktyg som används för analysera en enskild substans i
ett givet system. I denna studie tillämpandes SFA genom sex steg. I steg 1 och 2 definierades studiemål samt system. Målet var att förmedla nya dimensioner av information till företaget samt att tillvägagångssättet skulle redovisas tydligt och utförligt. Systemdefinitionen var att undersöka klorparaffinflödet, på Rörverk 98, under
28 månader. I steg 3 och 4 genomfördes en inventering och design av flödesschema.
Inventeringen har utförts genom en litteraturöversikt av Sandvik ABs rapportering
samt studiebesök med intervjuer på rörverket. Med uppgifter från inventeringen
skapades ett flödesschema och flöden kvantifierades. I steg 5 beräknades massbalansen mellan inkommande flöden och utgående flöden med la-ger, detta är det primära flödet. I sista steget, steg 6, tolkades resultatet genom att applicera HSmetoden som används för att beräkna resultatens osäkerhetsintervall. Osäkerhetsinvervallen används för att beräkna ett minsta möjligt flöde samt ett största möjligt
flöde. Resultatet av kartläggningen har visualiserats genom att skapa en överskådlig
bild över systemet och klorparaffinflödet samt risk för spill på/från rörverket. Inom
studiens systemgräns identifieras det att det finns risk för spridning via emissioner
till luft samt vid dropp från kranar utanför anläggningen. Massbalansen resulterade i
ett primärt flöde med differens på 2,2 % kg Cl mellan inkommande flöde och utgående flöde med lager. Differensen kan bero på inkorrektheter i inventerad data eller
kunskapsluckor såsom okända utsläpp av substansen. Förbättringsförslag har lagts
fram för att tillit till resultatet ska bli större i framtiden. Förbättringsåtgärderna innebär att Sandvik AB ska genomföra regelbunden dokumenterad inventering av flöden och lager, och därigenom få en större insikt i klorparaffinflödet. Bristande tillgång till information om substansen gjorde det svårt att avgöra hur substansen kan
reagera vid olika förhållanden i rörverkets produktion. Det krävs framtida studier
som fastställer långkedjiga klorparaffiners egenskaper och miljöpåverkan.
Nyckelord: Sandvik AB, Klorparaffiner, Substansflödeanalys, SFA, Osäkerhetsanalys
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Abstract

Sandvik AB is an industrial group with operations throughout the world. One of the
company's three business areas, Sandvik Materials Technology, develops and manufactures stainless steel products. In production, they seek to replace hazardous materials/substances with less hazardous alternatives or minimize the use of them. A suspected environmentally hazardous substance used in industry is chloroparaffins.
Sandvik AB manufactures seamless stainless steel tubes with pilgering, where chloroparaffins (chlorine oil) are used as lubricants and coolants and these have an important role for the production and for productivity. Sandvik AB uses chlorine oil
containing long-chain chloroparaffins. During pilgering, the lubricant is added in
conjunction with the activities that make the steel pipes come into contact with the
steel tools. The purpose of the study was to carry out a survey of the flow of chloroparaffins on one of Sandvik's tube plants, Rörverk 98. This has been done by applying the substance flow analysis method (SFA), which is a tool used for analyzing a
single substance in a given system. In this study, SFA was applied through six steps.
In steps 1 and 2, study objectives and systems are defined. The aim was to convey
new dimensions of information to the company and that the approach would be
clearly and comprehensively reported. The system definition was to investigate the
chlorine paraffin flow, at Rörverk 98, for 28 months. In steps 3 and 4, an inventory
and design of the flow chart were carried out. The survey has been carried out
through a literature review of Sandvik AB's reports and visits with interviews at the
plant. With information from the inventory, a flow chart was created and flows
were quantified. In step 5, the mass balance between incoming and outgoing flows
was calculated using layers, this is the primary flow. In the last step, step 6, the result was interpreted by applying the HS-method used to calculate the uncertainty of
the results. The uncertainty factor is used to calculate a possible minimum and maximum flow. The result of the survey has been visualized by creating a clear picture
of the system and the chlorine paraffin flow and the risk of spillage on/from the
pipeline. Within the study's system boundary, it is identified that there is a risk of
spreading via emissions to air as well as by drips from cranes outside the plant. The
mass balance resulted in a primary flow with a difference of 2.2% kg Cl between incoming flow and outgoing flow with bearing. The difference may be due to inaccuracies in inventory data or knowledge gaps such as unknown emissions. The improvement measures recommended that Sandvik AB shall carry out regularly documented inventory of flows and stocks, thereby gaining a greater insight into the
chlorine paraffin flow. Lack of information about the substance made it difficult to
determine how they can behave in the system. Future studies are required to determine the environmental impact of long-chain chlorinated paraffins.
Keyword: Sandvik, chloroparaffins, substance flow analysis, SFA, uncertainty analysis
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Ordlista
Fat – Benämning för de fat av metall som rymmer 250 kg produkt alternativt avfall.
IBC-tank – Benämning för de plasttankar som rymmer 1 m³ produkt alternativt
avfall.
LCCP - Long Chain Chlorinated Paraffins, engelska översättning för långkedjiga
klorparaffiner.
MCCP - Medium Chain Chlorinated Paraffins, engelska översättning för
mellankedjiga klorparaffiner.
Polofilter – Filter som filtrerar bort större partiklar och orenheter från kloroljan
efter det att kloroljan används.
SCCP – Short Chain Chlorinated Paraffins, engelska översättning för kortkedjiga
klorparaffiner.
SMT - Affärsområdet Sandvik Materials Technology.
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1 Inledning
Sandvik AB är en industrikoncern som grundades år 1862 och är ett globalt företag
med verksamheter i hela världen och försäljning i över 160 länder. Företaget
bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden som ansvarar för forskning och
utveckling (FoU) samt tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och
tjänster. Företaget är verksamt inom tre affärsområden kallade; Sandvik Machining
Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology.
Affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) utvecklar och tillverkar
produkter av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar. Inom produktionen
strävar de efter att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ. Där detta
inte är möjligt strävar de efter att minimera användningen av farliga ämnen (Sandvik
AB, 2018a).
Ett av de misstänkt miljöfarliga ämnen som används inom industrin är
klorparaffiner. Klorparaffiner eller polyklorerade n-alkaner är komplexa
tekniska blandningar bestående av C10- C30 n-alkaner med klorinnehåll från 30 till
70 viktprocent (Svanberg, 1983). De fysiska och kemiska egenskaperna hos
klorparaffiner varierar med kolkedjans längd och klorinnehåll samt av
kloridatomernas position (Muir, 2010). På grund av den varierande kolkedjelängden
och klorprocenten av tekniska blandningar, ger klorparaffinerna ett antal egenskaper
för olika applikationer. Generellt används klorparaffiner där efterfrågan på kemisk
stabilitet är hög. Vanliga applikationer är kyl-, och smörjmedel vid
metallbearbetning, flamskyddsmedel och/eller mjukningsmedel i polymerer och
gummi samt som tillsatser i färger, lim och tätningsmedel (Svanberg, 1983). Sandvik
tillverkar sömlösa rostfria rör med tillverkningsmetoden stegvalsning, där används
klorparaffiner (klorolja) som smörj-, och kylmedel.
I Miljöbalken (SFS 1998:808) kap. 2, 3 § anges att;
“Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik.”

Detta är försiktighetsprincipen och går i linje med Sandvik ABs strävan efter att
minimera användningen av farliga ämnen (Sandvik AB, 2018a). Klorparaffiner
används på grund av att de är det bästa alternativet som smörjmedel vid
stegvalsningen. I dagsläget använder sig Sandvik AB enbart av långkedjiga
klorparaffiner. Klorparaffiner med kortare kedjelängd såsom kortkedjiga och
mellankedjiga har fasats ut år 1999 respektive år 2013 på grund av miljöskäl
(Sandvik AB, 2017). Det finns indikationer om miljöskadliga effekter hos

1

långkedjiga klorparaffiner också, mer om det under rubriken 1.1.3 Klorparaffiner,
smörjmedel och miljöpåverkan. Sandvik AB har genom forskning arbetat i flera
omgångar och under många år med att hitta ett passande alternativ till klorparaffiner
som smörj-, och kylmedel som fortfarande behåller de värdefulla egenskaperna de
har. Mellan åren 1989 och 2001 utfördes det 25 försök med utvändiga alternativa
smörjmedel och 71 försök med alternativa invändiga smörjmedel. Resultaten av
försöken visade att i ett fåtal fall vid produktion av vissa typer av rör kunde
produkten bytas ut till en variant som inte innehöll kloroljor. Dock visade försöken
att om klorparaffiner inte används som smörj-, och kylmedel skulle konsekvensen
mest troligt bli nedläggning av avgörande delar av Sandviks rörproduktion.
Produktionen skulle då inte kunna hålla samma kvalitet under som krävs för att
produktionen ska vara lönsam (Sandvik, 2001). Det senaste projektet avslutades år
2014 och även dessa försök visade samma resultat som tidigare försök d.v.s. att
merparten av Sandvik ABs produktion med stegvalsning kräver klorparaffiner för att
bibehålla produktiviteten (Miljöingenjör SMT - Sandvik AB, personlig
kommunikation, 6 juni 2019). På grund av att klorparaffiner är det bästa
alternativet, samtidigt som de är misstänkt miljöfarliga finns det ett behov av att få
en översikt över klorparaffinernas flöde inom Sandvik ABs produktion.
1.1

Bakgrund

I detta bakgrundsavsnitt kommer det presenteras information under tre
underrubriker. Det första avsnittet, klorparaffiner, ger en introduktion av ämnet
och tidigare studier om klorparaffiner. Därefter följer ett avsnitt som berör den
generella användningen av metallbearbetningsvätskor och vad som händer med dessa
under användningen samt om hur de används på Sandvik AB. I det sista avsnittet
redogörs för spridningsrisker och förluster av metallbearbetningsvätskor.
1.1.1 Klorparaffiner
Kommersiella klorparaffin-blandningar faller i tre kategorier: 𝐶𝐶10 − 𝐶𝐶13
(kortkedjiga), 𝐶𝐶14 − 𝐶𝐶17 (mellankedjiga) och 𝐶𝐶18 − 𝐶𝐶30 (långkedjiga).
Blandningarna är vidare grupperade beroende på deras viktinnehåll av klor: 40–50
procent, 50-60 procent och 60-70 procent (Tomy, 2010). Se figur 1 där en översikt
över de olika klorparaffinkategorierna redovisas och hur de olika typerna av
klorparaffinerna grupperas. SCCP (𝐶𝐶10 − 𝐶𝐶13), MCCP (𝐶𝐶14 − 𝐶𝐶17 ) och de lägre
klorerade LCCP: erna (𝐶𝐶18 − 𝐶𝐶30 ) är blandningar som är viskösa, färglösa eller
gulaktiga oljor. Starkt klorerade alkaner med kedjelängd längre än 20 kolatomer
(C> 20) är vaxartade fasta ämnen vid omgivande temperaturer. Den genomsnittliga
klorhalten är 30 - 52 procent för 𝐶𝐶18 − 𝐶𝐶20 flytande produkter, 40 - 54 procent för
C> 20 flytande produkter och 70 - 72 procent för C> 20 fasta produkter
(Environment Canada, 2008).
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Figur 1: Illustration som beskriver de olika typerna av klorparaffiner och hur de kategoriseras beroende på
kolkedjelängd samt klorinnehåll. Bild utförd av Selina Falk Dikici.

Den allmänna meningen hos de som studerat klorparaffiners förekomst i miljön
såväl som miljöpåverkan är att informationen som finns i dag är utdaterad eller
bristfällig (El-Sayed Ali & Legler, 2010; Muir, 2010; van Mourik et al., 2016). Allra
minst data finns tillgängligt om de långkedjiga klorparaffinernas miljöpåverkan. En
anledning till detta kan enligt Fridén (2010) vara att metoder för klorparaffin-analys
är tidskrävande och kostsamma. Den andra anledningen är att klorparaffinprodukter
är komplexa och för att det förekommer stora variationer i egenskaperna hos
klorparaffiner med olika kedjelängder, vilket gör att andra substanser vid analyser
kan bidra till att provet rubbas. En alternativ metod som används är att ta AOX eller
EOX prover. AOX är en absorberbar organisk halogen vilket gör så att de organiska
substanserna i vattenprovet adsorberas på aktivt kol, förbränns i syrgas och halten
halogener bestäms med microkoulometrisk metod. EOX, extraherbara organiskt
bundna halogener, är en metod som anger mängden halogenerade substanser som
går att extrahera, vilket nästan alltid är en mindre andel än den absorberbara
mängden (Wahlberg, 2018).
De hälso- och miljörisker som klorparaffiner bedöms utgöra är olika beroende på
deras kedjelängd. Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna sedan år 2001 på grund av
dess toxicitet och bioackumulation. Enligt den harmoniserade klassificeringen och
märkningen som godkänts av Europeiska unionen (EG nr 1272/2008) är detta ämne
mycket (akut) giftigt för vattenlevande organismer, samt mycket giftigt för
vattenlevande liv med långvariga effekter och misstänks orsaka cancer.
Mellankedjiga klorparaffiner är enligt samma klassning väldigt (akut) giftigt för
vattenlevande organismer, är mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga
effekter och kan orsaka skador på ammande barn (EG nr 1272/2008). Långkedjiga
klorparaffiner är oklassade (Järnberg et al., 2005). För närvarande klassificeras
SCCP, vissa typer av MCCP och ett fåtal av LCCP med kedjelängd mellan 𝐶𝐶18 −
𝐶𝐶20 , av flera reglementen med orsak av substansernas miljöfarlighet, särskilt för
3

miljöfarligheten för vattenmiljön (van Mourik et al., 2016). Klorparaffinprodukter
med kedjelängd 𝐶𝐶18 − 𝐶𝐶20 innehåller sannolikt en signifikant mängd klorparaffiner
med kedjelängd 𝐶𝐶16 − 𝐶𝐶17 , som kategoriseras som mellankedjiga klorparaffiner.
Klorparaffinprodukter med kedjelängd längre än 𝐶𝐶20 är praktiskt taget fri från andra
klorerade paraffinföroreningar (Brooke et al., 2009).

Om en substans har en halveringstid längre än 60 dagar i havsvatten eller längre än
180 dagar i havssediment så bedöms den som persistent. Ingen information finns att
tillgå om långkedjiga klorparaffiners persistens då inga tillförlitliga tester har utförts
om deras halveringstid i marint vatten eller i havssediment (Brooke et al., 2009).
Generellt kan klorparaffiner med högre grader av klorering och med längre
kedjelängder förväntas vara långvariga i vissa naturliga miljöer. Klorparaffiner med
kortare kedjelängd och en lägre kloreringsgrad kommer att avta snabbare i vissa
miljöer (USEPA, 2015). Ett stort urval av klorparaffiner förblir oskadade i
sedimentet mellan 50 och 80 år vilket varslar om substansernas uthållighet. Detta
visar en studie publicerad år 2017 (Yuan, Brüchert, Sobek & de Wit, 2017). I
studien studerades temporära trender av klorerade paraffiner, de analyserades i tre
sedimentkärnor som var uppsamlade nära olika potentiella utsläppskällor av
klorparaffiner längs den svenska Östersjökusten. I urvalet av klorparaffiner, som
förblev intakta i sedimenten under 50 till 80 år, fanns långkedjiga klorparaffiner (
𝐶𝐶18 − 𝐶𝐶36 ) och detta pekar på att dessa är svårnedbrytbara. Detta har enbart
bevisats på klorparaffiner med kortare längd innan denna studie, resultaten av denna
studie antyder därför att substanserna är persistenta oavsett alkankedjans längd
(Yuan et al., 2017).
Utsläpp av klorparaffiner i miljön kan ske under produktion av och med
klorparaffiner, lagring, transport och användning av tillverkade produkter
(Environment Canada, 2008). I dagsläget sker ingen produktion av klorparaffiner i
Sverige utan importeras endast av konsumenter eller återförsäljare. Den största
importen av klorparaffiner till Sverige mellan åren 2007 och 2016 var i form av
smörj-, och kylmedelsprodukter till metallindustrin. De importerade mängderna
har varierat från 23 - 243 ton produkter per år (Kemikalieinspektionen, u.å).
Användningsfasen av produkterna är ett centralt fokusområde för undersökning av
utsläpp till miljön (Brooke at et., 2009).

4

1.1.2 Metallbearbetning och smörjning
Smörjning är en avgörande faktor vid kallbearbetning av rör i en
stegvalsningsprocess vad gäller produktivitet, som i de flesta
metallbearbetningsprocesser. Ett odugligt smörjmedel ökar friktionen och
accelererar materialöverföring mellan metallytorna på rör och verktyg. Verktygen
orsakar repor på röret och vice versa, vilket gör det nödvändigt att slipa verktyget
oftare och därmed förkortas verktygets livslängd. En sådan situation kan undvikas
genom införande av EP (Extreme Pressure) - additiv. EP reagerar med metallytorna
och bildar en skyddande film på stålmaterialet. EP - additiven är fasta under normala
förhållanden, men blir flytande under högt tryck och temperatur, vilket gör att
glidning kan ske. Huvudsakligen ingår fosfor, svavel och klor i formuleringen av EPtillsatser. Oljan fungerar även som kylmedel för att minska värmen som uppstår vid
friktion mellan tillverkningsmaterial och verktyg (Azizoğlu, 2017).
Smörjmedlet vid stegvalsning på Rörverk 98 adderas i samband med de aktiviteter
som gör att stålmaterialet, rören, kommer i kontakt med stålverktygen. Den inre
ytan av rören smörjs mellan matningssteg med munstycken installerade i en
anslutningsdel mellan dornen och dornstången. Den yttre ytan smörjs under
processen och tillsätts där ingångsmaterialet och vals med kroniskt spår möts, i figur
2 markeras dessa punkter där smörjmedel tillsätts med färgade cirklar (Flödeschef Sandvik AB, Personlig kommunikation, 24 april 2019). De dominerande faktorerna
som bestämmer smörjningen är oljelagdtjocklek, ytjämnhet, viskositet, relativ
glidning och kontakttryck. Oljetjockleken förändras över stegvalsningsprocessen och
av olika temperaturer, viskositeten, verktygstyp och processparametrar. Långkedjiga
klorparaffiner används vanligen inte i emulgerad metallbearbetningsvätska utan
främst i koncentrerade smörj-, och kylmedelsprodukter (oljebaserade) (Azizoğlu,
2017). Uppskattningsvis produceras 515 - 1030 ton kyl- och smörjmedel
innehållande långkedjiga klorparaffiner inom EU per år (Brooke et al., 2009).
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Figur 2 Illustration av stegvalsning (Sandvik AB, 2001). Färgade cirklar i den övre bilden markerar vart i
processen smörj-, och kylmedel tillsätts.

Metallbearbetningsvätskor pumpas vanligtvis från behållare och appliceras vid behov
till delarna under metallformningen, det behovet är främst som smörj-, och
kylmedel. Smörjmedlet förblir kvar på arbetsstycket till dess att det avlägsnas med
en eller flera lämpliga reningsmetoder. Reningsmetoder som används för att
avlägsna kvarvarande metallbearbetningsvätska på arbetsstycket är i regel en
avfettningsprocess och/eller en process med alkalisk rengöring. Dropp från
arbetsstycken och verktyg vid förflyttningar och läckage från pumpning leder till att
golvytor blir förorenade med smörjmedel. Dessa rengörs vanligtvis genom att
ytorna skuras och ibland tillsätts ett lämpligt lösningsmedel (OECD, 2011).
Vid användning blir metallbearbetningsvätskan kontaminerad av fukt och
metallpartiklar som begränsar produkternas livslängd (OECD, 2011). Största delen
av dessa partiklar avskiljs från vätskan med en separationsmetod som kan variera,
exempelvis används polofilter och/eller centrifug. Det slam som filtreras bort med
hjälp av separationsmetoden innehåller ofta metallbearbetningsvätskor, vilket
bortskaffas som avfall. EP-tillsatser kan brytas ner vid kemisk reaktion med
metallytan, även om graden av nedbrytning inte är stort i jämförelse med den
ursprungliga koncentrationen. Koncentrationer av kemikalier i använda smörjmedel
är stort sett densamma som i oanvända vätskor när det gäller koncentrerade oljor,
vilket gör det möjligt att återanvända dessa oljor (OECD, 2004).
Metallbearbetningsvätskor återanvänds tills dess att vätskan är för kontaminerad (till
exempel av vatten eller partiklar från processen) och därmed obrukbar, då
bortskaffas metallbearbetningsvätskan, utrustningen rengörs och ny
metallbearbetningsvätska tillsätts.
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Beroende på industri och användningsområdet varierar kravet på
metallbearbetningsvätskans kvalitet, d.v.s. ”för kontaminerad” för en process på en
anläggning är inte det samma som vid en annan typ av produktion. (OECD, 2011).
På Rörverk 98 tas prover för analys på kloroljan kontinuerligt och om analysen visar
för höga halter av orenheter eller för låg klorhalt för deras typ av produktion så
bortskaffas denna (Flödeschef - Sandvik AB, Personlig kommunikation, 24 april
2019). Under processens gång kan flera delar av systemet förorenas med kloroljan,
vilket genererar avfall då de ska rengöras. Till exempel ger urspolning och rengöring
av oljessystemets rör förluster av kloroljan såväl som omfattande avfallsmängd, cirka
10 procent i förlust per behandling, vilket kan bli en betydande mängd om detta
görs ofta. Avfallet som uppstår vid rengöring av systemet är kloroljeförorenat
tvättvatten. Vid rengöring av avfettningsbad och sköljningskar uppstår också en
större mängd klorförorenat vatten som måste tas om hand (Flödeschef - Sandvik AB,
Personlig kommunikation, 24 april 2019; OECD, 2011).
1.1.3 Klorparaffiner, smörjmedel och miljöpåverkan
United States Environmental Protection Agency (USEPA) har publicerat en
riskbedömning på tre olika mellan-, och långkedjiga klorparaffiner (USEPA, 2015).
Detta var en granskning av den tillgängliga information om dessa klorparaffiner som
fanns att tillgå vid tillfället. Enda användningsområdet för långkedjiga klorparaffiner
som omfattades i US EPAs studie (USEPA, 2015) var som smörjmedel vid
metallindustrin. Riskbedömningen undersökte bland annat om det fanns risk för
människor att exponeras för substanserna i arbetsmiljö genom hudkontakt och/eller
inhalering. Undersökningar utfördes även för att bedöma om det finns en risk för att
människor utsätts för substanserna via miljöutsläpp, till exempel från dricksvatten
eller vid konsumtion av vattenlevande animalier. Slutsatsen var att det bedömdes
finnas låg risk för dessa undersökta områden. Dock bedömdes det att studerade
substanser kommer kunna spridas till miljön i sådana koncentrationer som skulle
kunna utgöra en risk för vattenlevande organismer (USEPA, 2015). Ungefärligen
förloras mellan 50 - 100 procent av smörjmedlet per år när det används vid
produktion med stål enligt OECD (2004). Deras uppskattning innefattar dock alla
produktionsprocesser såsom kapning och tillplattning av stål. Mängden förlust beror
på storlek av maskinen och behandlingsmetod av restprodukt som uppstår vid
produktionen, då restprodukten bär spår av oljan. Detta innebär att den process som
genererar spån av större storlek ger större förluster än en process där ingen eller
mindre mängd spån uppstår, till exempel stegvalsning. Spridningsrisker av
smörjmedel när de används vid stålindustrin identifieras ske vid läckage från
slangskarvar och maskin samt vid dropp från produkter där rester av
smörjningsmedel finns kvar. Läckage och dropp kan hamna på verkstadsgolvet eller i
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den naturliga miljön om förflyttningar sker mellan olika lokaler utomhus. I en
mindre verkstad skulle det kunna finnas en risk för spridning till spillvatten via
golvbrunnar. Skvätt av olja på arbetskläder innebär spridning till avloppsvatten när
de rengörs, detsamma är fallet om det skulle hamna på arbetarnas hud och tvättas av
(OECD, 2004).
1.2

Syfte, mål och frågeställningar

Syftet med rapporten är att genomföra en kartläggning av flöden av klorparaffiner på
ett av Sandviks rörverk, Rörverk 98, vilket kommer visualiseras och kvantifieras.
Kartläggningen kommer att fullföljas genom att tolka vad resultaten betyder för
företagets framtida miljöarbete. Målet är att förmedla nya dimensioner av
information till företaget samt att tillvägagångssättet ska redovisas tydligt och
utförligt så att metoden kan användas i miljöarbetet på andra rörverk. Alternativt i
andra fall där Sandvik AB är i behov av att analysera kemikalieflöden vid sin
produktion.
o Var i systemet används klorparaffiner och vilka flöden resulterar det i?
o Hur stor är kvantiteten av klorparaffiner som finns i in-, och utflöden samt
lagrade på Rörverk 98?
o Finns det någon risk för spridning till den naturliga miljön orsakade av de
flöden som sker på Rörverk 98?
o Vad innebär resultatet för företaget och hur kan resultatet användas i
framtiden?
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2 Substansflödesanalys
Metoden som primärt använts i denna studie är s.k. substansflödesanalys (SFA).
Substansflödesanalys är ett verktyg som används för att genomföra en analys av en
enskild substans i ett system. I denna del av rapporten kommer metoden
substansflödesanalys presenteras, såväl som hur studien genomförts. En flödesanalys
omfattar flera moment och inslag, SFA är en kombination av flera metoder (Brunner
& Rechberger, 2004). I denna studie genomfördes en inventering genom
litteraturöversikt samt studiebesök med intervjuer. Massbalansering användes för att
balansera inkommande och utgående flöden. Resultatet av massbalanseringen
tolkades med hjälp av en metod för osäkerhetsanalys, Hedbrant och Sörme (HS) –
metoden (2001). En litteraturundersökning genomfördes med avseende på
osäkerhetsanalys i samband med SFA. Litteraturen som studerades i ämnet (Laner et
al., 2014; Antikainen et al., 2005; Danius, 2002) menar att Hedbrant och Sörmes
(2001) metod för att bedöma osäkerheten såväl som att beräkna den är en lämplig
metod att använda vid SFA när datas osäkerhet är okänd.
Det finns inget standardiserat verktyg för SFA men det förkommer en mängd
litteratur om metoden (van der Voet, & Rosselot, 2018; Huang et al, 2012; OECD,
2008; Binder, Brunner & Rechberger, 2004; van der Voet, 1996). Med anledning
av att det saknas en standard kommer denna del av rapporten presentera hur det i
studien arbetats med SFAs olika steg, som rekommenderats av litteraturen. Vad
stegen innebär och hur de kan användas enligt litteraturen kommer redogöras och
därefter redovisas hur genomförandet tog form i denna studie.
2.1

Avsikten och användningen av SFA

Materialflödesanalys (MFA) avser övervakning och analys av fysiska materialflöden in
i, genom och ut ur ett givet system. Materialflöden kan analyseras i olika omgångar
med olika instrument beroende på angelägenhet och på objekt av intresse för
studien. Termen MFA betecknar därför en familj av verktyg som omfattar en mängd
olika analytiska metoder och mätverktyg. Ärenden relaterade till miljöpåverkan,
försörjningssäkerhet, teknikutveckling inom vissa företag, ekonomisk verksamhet,
länder och regioner genererar olika typer av analyser beroende på intention. Gäller
det råmaterial eller partiella produkter är det en materialsystemanalys (OECD,
2008). Substansflödesanalys (SFA) fokuserar på enskilda ämnen och är ofta
motiverad från intresse relaterad till ett specifikt förorenande ämne. Det centrala
syftet med en SFA är att ge en övergripande bild av det totala flödet (Hansen, &
Lassen, 2002). Metoden har främst använts vid undersökning av tungmetaller och
näringsämnen (Binder, van der Voet, & Rosselot, 2018). Informationssystem
baserade på MFA/SFA kan bidra till studier som identifierar vissa typer och
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mängder kemikalier på en plats, mäta återvinning och verifiera kvantiteter som
rapporterats i register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Detta är
generellt av intresse för företag och lokala myndigheter (OECD, 2008).
SFA erbjuder en förbättrad grund för arbete mot hållbar utveckling genom att
bestämma vilka substanser som produkter innehåller och tillhandahålla en kvantitativ
bedömning av materialflöden inom ett socioekonomiskt system (t.ex. företag,
industri, avrinningsområde eller stad) samt genom att beräkna mängder avfall eller
utsläpp från socioekonomiska systemet (Huang, 2012). Analysen fokuserar vanligtvis
på de aktiviteter som släpper ut miljöfarliga ämnen. Även information om ämnen
som redan har identifieras för att orsaka vissa miljöproblem eller hot mot
människors hälsa men som erfordrar vidare mer ingående analys tillhandahålls, det
för att urskilja särskilda spridningspunkter längst hela eller delar av ett ämnes
livscykel. Metoden kan appliceras på olika nivåer (globala, makro-, meso-, mikro),
men anses vara synnerligen användbar på mikronivå (OECD, 2008a). Det har likväl
upptäckts att studier på företag och industrinivå med substansflödesanalys stöter på
svårigheter, detta på grund av komplexiteten med en del substansflöden och
bristfällig tillgång till befintliga data. Finns inte heller möjlighet till att ta prover
eller att ta fram att nya data kommer det krävas att beslut om antaganden av olika
slag tas (OECD, 2008a). Förutom flödesanalysen innefattar SFA ofta aspekter där
substansen som strömmar utanför gränserna i tid och rum tas i beaktning eller
undersökning av andra perspektiv som är relevanta för hantering av substansflödet.
Miljökonsekvenser och riskbedömningar ingår inte i SFA, eftersom dessa
bedömningar traditionellt har utförts i separata miljöbedömningsverktyg (Hansen, &
Lassen, 2002).
2.2

Tillämpning av SFA

I allmänhet börjar en SFA/MFA med definitionen av problemet och av lämpliga mål.
Därefter väljs de relevanta ämnena ut och lämpliga systemgränser, processer och
varor. Därefter utvärderas massflöden av varor och koncentrationer av substanser i
dessa flöden. Substansflöden beräknas och osäkerheter uppmärksammas. Resultaten
tolkas och presenteras visualiserat och kvantifierat för att underlätta genomförandet
av framtida beslut. Denna procedur kan sammanfattas med sex steg (Brunner &
Rechberger, 2004; Huang et al, 2012);
o Definiera forskningsmål och urval av övervakningsindikatorer,
o Systemdefinition inklusive omfattning, systemgränser och tidsram,
o Inventering av relevanta flöden, processer och lager,
o Design av flödesschema,
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o Massbalansering och,
o Illustration och tolkning av resultat.
Det ska dock noteras att tillvägagångssättet inte bör eller ska genomföras i den
nämnda ordningen på ett principfast sätt utan måste utföras iterativt. Precision av
data och selektion av omfattning, det vill säga systemgränser och aktiviteter, måste
utvärderas kontinuerligt med hänsyn till studiens syfte. Upptäcks begränsningar i
data eller information krävs det att det tas ett eller flera steg tillbaka i arbetsgången
för att förfina till exempel definition av forskningsmål och systemgräns (Brunner &
Rechberger, 2004). Genomförandet av denna studie utfördes med stöd av
substansflödesmetodik och verktyg, men tillämpningen har behövts anpassas. Vissa
av de steg som redovisas här ovan (Brunner & Rechberger, 2004; Huang et al, 2012)
har arbetats med parallellt vilket också blir tydligt i redovisningen av
tillvägagångssättet, till exempel har genomförandet fas tre och fyra redovisas under
samma rubrik; 2.1.3 Inventering och design av flödesschema då arbetet med dessa faser
interagerade mer än andra faser i denna studie.
2.2.1 Definiering av studiens mål
Studiens mål var att utföra en studie av klorparaffinsflödet med en
substansflödesanalys. Studien syftade till att visualisera systemets identifierade flöde
av klorparaffiner, beräkna flöden samt verifiera kvantiteter och redovisa dem i detta
arbete. Denna SFA applicerades på en mikronivå d.v.s. att det studerade området
var en anläggning på ett företag, Rörverk 98 på Sandvik AB. Detta möjliggör en
fokuserad analys skräddarsydd för detta företag och den specifika substansen av
intresse (OECD, 2008a), d.v.s. klorparaffiner. Studien hade för avsikt att pröva
möjlighet att applicera substansflödesanalys som verktyg för att ge en förbättrad
grund i Sandvik ABs arbete för hållbar utveckling. Denna rapport riktar sig i första
hand till uppdragsgivaren, Sandvik AB, men även till de som har intresse av att
applicera metoden SFA i en situation där det finns ett behov av att få en ökade
kunskap av substansflöden på en anläggning, industri eller på ett annat snarlikt
område.
2.2.2 Systemdefinition
Systemdefinitionen är en av de första faserna av en SFA. Systemet måste bestämmas
med avseende på plats, funktion, tid och substans. Studier av flöden innebär
automatiskt en tidsdimension, substansflöden uttrycks i massenhet per tidsenhet.
Enligt van der Voet (1996) anses den generellt valda ett årsperioden vara det mest
lämpliga valet både för att underlätta hanteringen av data och för beslutsfattnings
situationer. Systemgränsen definierar vad som ingår i en SFA, men den definierar
även studiens avgränsningar. Den hänvisar till en geografisk gräns samt gränsen som
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fastställs av intresse och begränsningar. Det finns olika typer av system, ett öppet
system interagerar med omgivningen. Det har antingen materialimport och/eller
export. Ett slutet system är tänkt som ett system med fullständig isolering, vilket
förhindrar material-, och energiflöden över systemgränsen. I MFA/SFA är de fysiska
komponenterna processer och förbindelserna ges av de flöden som länkar
processerna med varandra. En process eller kombinationen av flera processer kan
representera ett system (Brunner & Rechberger, 2004).
I den här studien undersöktes ett system på rörproduktionen på Rörverk 98, som är
en anläggning inom Sandvik ABs affärsområde Sandvik Materials Technology.
Substansflödet som studerades var klorparaffinerna som finns i de kyl-, och
smörjmedel som används vid stegvalsning av rostfria sömlösa rör. Det definieras
som ett slutet system (Miljöingenjör SMT - Sandvik AB, personlig kommunikation,
6 juni 2019). De kyl-, och smörjmedel innehållande klorparaffiner på Rörverk 98 är
två produkter; 51 LC och TDN 86. De två produkterna har olika
användningsområden och skiljer sig en del i sitt innehåll vad gäller klorhalt och
densitet, se tabell 1 för specifikationer. Produkterna har levererats och upphämtas i
olika behållare och med olika tillvägagångssätt, se tabell 2.
Tabell 1: Substansdefinition. Sammanställd information om produkterna som används på Rörverk 98
innehållande klorparaffiner och deras egenskaper (Castrol, personlig kommunikation, 11 april 2019;
Castrol, 2016; Castrol, 2017).
Produkt

LC 51

TDN
86

Beskrivning

- Vätska
- Gul (ljus)
- Olöslig i
vatten
- Farligt
avfall
- Stabil
- Vätska
- Vit
- Olöslig i
vatten
- Farligt
avfall
- Stabil

Användningsområde

Andelen
klorparaffiner

Kedjelängd

Kloreringshalt

Densitet
vid 15
°C

Utvändigt
smörj-,
och
kylmedel

80 %

C22-C30

46 - 49 %

1.1
g/m

Invändigt
smörj-,
och
kylmedel

68 %

C22-C30

42 - 48 %

1.4
g/m

Systemgränsen, se figur 3, för denna studie innefattar inflöden och utflöden av de
produkter som innehåller substansen av intresse, klorparaffiner. Flöden som sker
inne på verket omfattas även i analysen. Studien avgränsas ifrån att beröra flöden av
andra substanser samt att kvantifiera klorparaffinflöden som sker utanför Rörverk
98. Det har inte utförts någon dokumenterad inventering av produktlager i början
och/eller vid slutet av något verksamhetsår. De kloroljeprodukter som köps in till
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rörverket kan brukas under flera år samt räcka till användning som sträcker sig
längre än ett år. På grund av detta har tidsperioden 2017-01-01 till och med
2019-04-30 (28 månader) studerats istället för den allmänna som används vid
SFA: er med en tidsperiod på ett år (OECD, 2008a; Brunner & Rechberger, 2004;
Müller al et., 2014).

Figur 3 Studiens systemgräns. Den streckade linjen illustrerar systemgränsen, innanför systemgränsen
beskrivs de aktiviteter som ingår i denna studies system. Bild utförd av: Selina Falk Dikici

2.2.3 Inventering och design av flödesschema
Efter systemdefinition utförs en första grov balansering av varor för systemet.
Information om materialflöden tas från litteraturen eller andra källor som till
exempel företagsrapporter och nationella rapporter (Brunner & Rechberger, 2004).
De flesta studier på SFA/MFA på regional eller lokal nivå kan beskrivas som
inventering d.v.s. samla in så stor mängd data som möjligt, om flöden och lager, och
organisera dessa i en översikt som kan användas för att kunna dra slutsatser som är
relevanta för studiens syfte (van der Voet, 1996). I denna del av processen fanns ett
behov av att kartlägga såväl som att inventera data om processer, lager och
avfallsmängder. Inventeringen har utförts genom litteraturöversikt av Sandvik ABs
rapportering, observationer genom studiebesök och intervjuer under studiebesöken.
En litteraturöversikt av företagets rapporter inom ämnet genomfördes i
inledningsfasen, detta för att skapa en bild av vilken typ av information som är känd
men även för att påbörja inventeringen. Tre rapporter tillhandahölls av Sandvik och
har varit rapporter som företaget haft befogenhet att dela med utomstående och som
de har ansett varit relevant till studiens ämne. Den ena färdigställdes 2005 och är en
utredning med förslag till åtgärder för att förhindra spridning av klorparaffiner i
arbetslokaler. I rapporten beskrivs riskbilden som finns på sju rörverk, däribland
Rörverk 98, och på vissa andra platser inom Sandviks industriområde (Johansson,
2005). Den andra studerade rapporten utfärdades år 2001 och redogör användning
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samt möjligheter att minska förbrukning och utsläpp av klorparaffiner vid AB
Sandvik Steel (Sandvik AB, 2001). Den tredje rapporten var företagets miljörapport
för år 2018. I denna rapport beskrivs Sandviks aktuella miljöarbete och förbrukning
av material och substanser (Sandvik AB, 2018b).Informationen från dessa rapporter
sammanställdes och en första flödesbeskrivning skapades men eftersom rapporterna
var föråldrade och för att försäkra att beskrivningen var korrekt följdes
beskrivningen upp av EHS (Environment, Health and Safety)-tekniker på SMT och
flödeschef på Rörverk 98. Därefter korrigerades beskrivningen tills dess att den
ansågs överensstämma med verkligheten.
När de olika typerna av flöden hade identifierats påbörjades en inventering för att
kvantifiera substansflödet. En del av inventeringen genomfördes genom
observationer på studiebesök och spontana intervjuer under studiebesöken med
personal på rörverket, Sandvik ABs avfallsenhet samt personal på Sandvik AB SMTs miljöavdelning. Då det fanns ett behov av att kvantifiera flöden in till och ut
från Rörverk 98 och klorhalt för de olika fraktionerna har informationen sökts hos
de som hade mest kunskap inom området d.v.s. personal på Rörverk 98 och Sandvik
ABs avfallsenhet. Om dessa inte haft information om detta har frågor ställts till
personal på Sandvik AB - SMTs miljöavdelning. Spontana intervjuer innebär i denna
studie att intervjufrågor inte var bestämda på förhand. Studiebesökstillfällena
bokades med den gemensamma överenskommelsen att diskutera verksamheten samt
ge rundturer på anläggningen i vissa fall. Sammanlagt har det skett två planerade
studiebesök på Rörverk 98, under studiebesöken har systemet beskrivits vid
rundvandring av personal på rörverket. De frågor som ställdes under studiebesöken
var av kvantitativ form, d.v.s om mängder och halter. Mötestillfällen med Sandvik
ABs avfallsenhet och personal på SMT har även ägt rum för att tillgå data. Till
Rörverk 98s flödeschef, Rörverk 98s tekniker, STMs EHS-tekniker, SMTs
miljöingenjör och Sandvik ABs avfallsenhet ställdes frågor som berörde kvantiteter
för inköpt klorolja, återvunnen klorolja, lager av klorolja och klorhalter för olika
faktioner. Data som inventerades samt beskrivningar av denna dokumenterades, se
tabell 2. Dessa beskrivningar gäller om data har saknats eller om uppgifter från olika
källor skiljer sig åt. Data gällande produkterna är tillhandahållna från
säkerhetsdatablad och har kompletterats genom personlig kommunikation med
företaget som är återförsäljare av produkterna, se tabell 1 där sammanställd
information om klorparaffin produkterna och deras egenskaper redovisas.

14

Tabell 2: Inventerade data (flödeschef - Sandvik AB, personlig kommunikation, 16 april 2019; avfallsenheten
- Sandvik AB, personlig kommunikation, 15 april 2019; tekniker – Sandvik AB, personligkommunikation, 25
april 2019). I tabellen redovisas inköpta produkter, lager och avfall.
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2.2.4 Massbalans
Första steget i denna fas är att titta på tre grundläggande kategorier: substans in,
substans ut och lagrade substanser. Substanserna i varje kategori prövas om de ska
hanteras i sin helhet, det vill säga en total viktbalans eller om olika komponenter ska
prövas separat och i så fall besluta om vilka beståndsdelar som är av intresse
(Brunner & Rechberger, 2004).
I denna studie har intresset varit att kartlägga flöden av klorparaffiner, dock har det
inte funnits några möjligheter att ta egna klorparaffintester på de olika fraktionerna,
då de tester som erbjuds i dagsläget är mycket dyra och kräver lång analystid. Därför
har kunskapen om att klorparaffiner är mycket stabila i sin form (Tomy, 2010;
Brooke, 2009; Muir, 2010; Sandvik AB, 2001) tolkats så att klorparaffinhalten i
fraktionerna anses vara den samma som klorhalten, då dessa typer av analyser finns
att tillgå i högre grad. Klorhalten d.v.s. koncentrationen uttrycks i procent.
Koncentrationen av vikt volymen är vikten av lösningsmedlet i den totala volymen
av lösningen. Massbalansprincipen gäller för varje ämne i varje process i hela
systemet. Antalet processer som är nödvändiga för att beskriva systemet beror på
syftet med studien och systemets komplexitet. Generellt kan processer delas upp i
delprocesser och omvänt kan ett antal processer slås samman i en enda process. En
äkta materialbalans av en process eller ett system kan bara uppnås om alla ingångs-,
och utgångsflöden är kända, och om antingen massan av lagret kan mätas eller är lika
med noll. I praktiken beräknas oftast lager genom skillnaden mellan inflöden och
utflöden (Brunner & Rechberger, 2004);
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (2.1)

Om inflöden och utflöden inte balanserar saknas ett eller flera flöden, alternativt har
de blivit felaktigt bestämda. När det gäller substanser eller andra varor kan
avsaknaden av data om dess flöden leda till ett misslyckat balanserande. En annan
anledning kan vara felaktigt angiven koncentration. Dock ska noteras att
balansskillnader mellan inflöden och utflöden över 10 procent är vanliga och är
normalt inte signifikant då slutsatser ska tas (Brunner & Rechberger, 2004).
Denna substansflödesanalys utfördes på en plats och med en substans med ett
komplext flöde, komplexiteten beror på flera orsaker. En av orsakerna är att under
inventeringsfasen framgick det att när klorolja och annat klorförorenat avfall hämtas
upp med sugbil mäts volymen med en mekanisk våg, denna data beräknas om till kg
med hjälp av densiteten 1000 kg/m³. Säkerhetsdatablad för produkterna 51 LC och
TDN 86 uppger en densitet “>1 g/cm³” (Avfallsenheten- Sandvik AB, personlig
kommunikation, 15 april 2019). Produkternas distributör uppger dock att
densiteten är 1,1 g/cm³ för 51 LC och 1,4 g/cm³ för TDN 86, Se tabell 1
produktbeskrivning (Castrol, personlig kommunikation, 11 april 2019). Dessa
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uppgifter har omfattats i massbalansberäkningar som genomförs i denna studie och
all data har balanserats till kg med densiteten förmedlad av distributören i relevanta
fall. Det har inte ansetts nödvändigt att utföra nya beräkningar av massan i de fallen
kloroljan levereras eller hämtas i fat och/eller IBC-tank, inte heller i de fall då
fraktionen gäller klortvättvatten då de har en hög vattenhalt samt låg klorhalt. De
substansflöden (kg Cl) som induceras beräknades med produkternas massa
(𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) och substanshalten (% Cl) i produkten alternativt i avfallet;
𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 × % 𝐶𝐶𝐶𝐶 (2.2)

En ytterligare orsak som gör substansflödet svåröverskådlig är att den utvändiga
kloroljan, 51 LC, och den invändiga kloroljan, TDN 86, har olika flöden i delar av
systemet. I sitt miljöarbete har Sandvik AB utfört försök med olika metoder för
återanvändning av klorolja genom att rena den använda kloroljan. Dessa försök
utförs enbart på den utvändiga kloroljan, 51 LC, och har lett till olika resultat.
Sedan juni 2018 har rening genom flocknings-, och centrifugeringsprocess pågått
vilket har resulterat i att 21 m³ klorolja kunnat återanvändas, se tabell 3.
Reningsmetoden har en reningsgrad på ca 70 - 85 procent, klorhalten varierar och
ligger mot den undre rekommenderade gränsen (Tekniker - Sandvik AB, personlig
kommunikation, 9 maj 2019). Om kloroljan har en klorhalt under 30 procent
bedöms den som oanvändbar och tas ur bruk. Det finns även andra parametrar som
avgör oljans skick, till exempel om partikelhalten eller vattenhalten är för hög eller
låg (Flödeschef - Sandvik AB, personlig kommunikation, 24 april 2019). I denna
massbalansering har därför smutsig klorolja samt klorolja som skickas vidare som
avfall bedömts ha en klorhalt på 29 procent, se tabell 3 “Ut Klorolja TDN 86”, “Ut
Klorolja 51 LC” och “Lager smutsig”. Renad klorolja har uppskattats ha klorhalten
35 procent utifrån informationen om att klorhalten ligger mot den undre
rekommenderade gränsen, det vill säga 30 procent (Tekniker - Sandvik AB,
personlig kommunikation, 9 maj 2019). Under de senaste 6 - 8 åren har det skett ett
arbete på Rörverk 98 med rening genom att låta orenheter i kloroljan sedimentera.
Det övre skiktet av oljan tas omhand och genom denna reningsmetod har det kunnat
utföras påfyllning av denna olja med cirka 6 - 10 m³ per år låg (Flödeschef - Sandvik
AB, personlig kommunikation, 24 april 2019). Massbalanseringen tar hänsyn till
detta genom att inkludera 8 m³ per år som inflöde till systemet av denna typ av olja.
Även denna olja uppskattas ha 35 procent klorhalt. Den första genomförda
massbalansen i denna studie omfattade inflöden i form av inköpt mängd och
återvunnen mängd samt utflöden och lager, se tabell 3. Ekvationen (2.3) som
används för att undersöka massbalansen följer;
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚å𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (2.3)
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Tabell 3 Första massbalans av inventerade flöden. Den sista kolumnen redovisar kg Cl.

2017-01-012019-04-30
Inköpt 51 LC
Inköpt TDN 86
Totalt inköpt

Kvantitet
9000 liter
24 250 kg

Densitet
kg/m³
1100
1400

kg
9 900
24 250

% Cl
47,5
45,5

kg Cl
4 702,5
11 033,75
15 736,25

Återvunnen 51 LC
Återvunnen 51 LC
Totalt Återvunnen

21 m³
20 m³

1100
1100

23 100
22 000

35
35

8 085
7 700
15 785

Lager renad
Lager renad
Total renad

11 m³
16 m³

1100
1100

12100
17600

35
35

4 235
6 160
10 395

Lager oren
Lager oren
Total oren

3 m³
3 m³

1100
1100

3300
3300

29
29

957
957
1 914

Avfall 51LC
Avfall TDN 86
Koncentrat
Klortvättvatten
Klortvättvatten

44 600 kg
10 900 kg
83 000 kg

1100
1100

49 060
10 900
91 300

29
29
2,6

14 227
3 161
2 374

475 500 kg

1000

475 500

0,09

428

Kloroljehaltigt avfall

31 350 kg

-

31 350

20

6 270

Oljedimma
Oljeånga
Totalt utflöde

270 kg
350 kg

270
350
27 080

2.2.4.1 Brister i balansering

Den förbrukade mängden av den utvändiga oljan, 51 LC, är cirka 24 m³ per år
(Flödeschef - Sandvik AB, personlig kommunikation, 24 april 2019). Genom
beräkning av medelanvändningen per månad, som beräknades vara 2 m³, ger att
under studerad period bör åtgången vara cirka 56 m³ under 28 månader.
Massbalansering med ekvation (2.1) ger detta ett värde på 29 260 kg klor under
perioden. Återvunnen och inköpt klorolja genererar cirka 20 487 kg Cl vilket ger en
differens på cirka -8 772 kg Cl d.v.s. att cirka 16,79 m³ produkt med klorhalt 47,5
procent saknas i systemet, se tabell 4.
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Tabell 4: Beräkning av brister i första massbalans.

Förbrukad 51 LC
Inköpt 51 LC
Återvunnen 51 LC
Återvunnen 51 LC
Totalt Återvunnen

Kvantitet
56 m³

Densitet
kg/m³
1100

kg
61 600

% Cl
47,5

kg Cl
29 260

9 m³
21 m³
20 m³

1100
1100
1100

9 900
23 100
22 000

47,5
35
35

4 702
8 085
7 700
20 488

Inköpt + Återvunnen Förbrukad

= − 8 772

2.2.4.2 Antaganden

Klorparaffiner är mycket stabila i sin form och klarar av de förhållanden som uppstår
i processen (Tomy, 2010; Brooke, 2009; Muir, 2010; Sandvik, 2001). Därför
antas det i denna studie att allt klor som upptäckts i Rörverk 98s system är klor som
ingår i klorparaffiner. Klorhalter har antagits i de fall ingen annan information
funnits att tillgå. Luftutsläppen som innefattas i massbalansen uppskattas vara i stort
sett bara klorparaffiner då mätningarna som utförts mäter oljedimma och oljeånga.
Antaganden har byggt på information från tidigare studier, om än då utdaterade
(Sandvik AB, 2001), och på kunskap via personlig kommunikation med rörverkets
flödeschef samt personal på STMs miljöavdelning. Det saknas data om kvantiteten av
produkter som har använts under tidsperioden, därför antogs det i denna studie att
den uppskattade förbrukade mängden är inflödet till rörverket, d.v.s. 56 m³ 51 LC
med klorhalten 47,5 procent. Årsförbrukningen av TDN 86 är okänd och uppskattas
därför att under tidsperioden vara förbrukningen är den inköpta mängden (24 250
kg). Dessa antaganden genererar i en uppdaterad tabell för massbalans, tabell 5.
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Tabell 5: Slutgiltigt resultat av massbalans.

2017-01-012019-04-30
Förbrukad 51 LC
Förbrukad TDN 86
Totalt Förbrukad

Kvantitet
56 m³
24 250 kg

Densitet
kg/m³
1 100
1 400

kg
61 600
24 250

% Cl
47,5
45,5

kg Cl
29 260
11 033,75
40 293,75

Lager renad
Lager renad
Total renad

11 m³
16 m³

1 100
1 100

12 100
17 600

35
35

4235
6160
10395

Lager oren
Lager oren
Total oren

3 m³
3 m³

1 100
1 100

3 300
3 300

29
29

957
957
1914

Avfall 51LC
Avfall TDN 86
Koncentrat Klortvättvatten
Klortvättvatten
Kloroljehaltigt avfall
Oljedimma
Oljeånga
Totalt utflöde

44 600 kg
10 900 kg
83 000 kg
475 500 kg
31 350 kg
270 kg
350 kg

1100
1 100
1 000
-

49 060
10 900
91 300
475 500
31 350

29
29
2,6
0,09
20

14 227
3 161
2 374
428
6 270
270
350
27 080

2.3

Osäkerhetsanalys

Osäkerhet är ett välkänt problem för flödesanalyser och det har lett till att flera
studier har utförts på ämnet (Schwab & Rechberger, 2018; Patrício et al., 2015;
Laner et al., 2014; Müller et al., 2014). Danius (2002) beskriver att osäkerhet i
vetenskapliga sammanhang kan delas in i tre kategorier; variation, vetenskaplig
osäkerhet och okunnighet. Variabilitet är ett intervall av värden. Denna osäkerhet
kan inte minskas genom ytterligare mätningar, även om fördjupade analyser kan öka
kunskapen om variabiliteten. Vetenskaplig osäkerhet för data beskrivs genom
redovisning av intervall, standardavvikelse och statistisk signifikans. Okunnighet
innebär att kunskap saknas helt. De två sistnämnda kategorierna av osäkerhet kan
minskas med ytterligare mätningar och provtagningar. I en substansflödesanalys
första faser finns ett huvudfokus på att finna och inventera data, dock finns det för
nästan all inventerad data en risk för osäkerhet. Data kan vara osammanhängande
och bristfällig, och det är därför i analysens andra fas värdena balanseras och
modelleras. Denna fas gör uppgifterna rikare då den får sammanhang, men ändå
finns normalt en återstående grad av osäkerhet i SFA-resultat. Det har resulterat i att
SFA/MFA:er blivit kritiserat på grund av bristen av kvalitativ data (Laner et al.,
2014). För att hantera osäkerheten i denna studie har en metod för att bedöma datas
kvalitet används.
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2.3.1 Hedbrant och Sörme (HS) - metoden
Hedbrant och Sörme - metoden (2001) inkluderar osäkerhetsintervaller som
föreslagits i en omfattande artikel om dataosäkerhet i storskalig datainsamling.
Denna modell har blivit känd som HS-metoden och samma benämning kommer
användas hädanefter i denna studie. HS-metoden är en metod för att bestämma
osäkerheten för inventerad data och för att därefter beräkna osäkerheten av
resultatet. Den är konstruerad för att användas när datas osäkerhet är oidentifierad.
Inventerad data tilldelas osäkerhetsnivåer mellan ett och fem, beroende på
informationskällans kvalitet. På nivå 1 är informationskällan officiell statistik på lokal
nivå eller information från myndigheter eller produktionsanläggningar, och
intervallet på denna nivå är ÷×1,1. Nivå 2 är intervallet ÷×1,33 och
informationskällan är officiell statistik på regionala och nationella plan. Nivå 3 är
intervallet ÷×2 och informationen baseras på officiell statistik på nationell nivå
nerskalad till lokal nivå. På nivå 4 är intervallet ÷×4, och informationen kommer
från förfrågningar från myndigheter eller bygg-, eller produktionsverksamhet.
Slutligen, vid nivå 5 är intervallet ÷×10 och källan för bildning är specifik
(Hedbrant & Sörme, 2001), se bilaga A tabell A1 för osäkerhetsintervall, källa till
information och exempel av Hedbrant och Sörme.
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Den ursprungliga metoden utvecklades för data avseende tungmetaller. Danius
(2002) utförde en fallstudie på kväveflöden i Västerås med hjälp av HS-metoden
men med några modifikationer för att bättre passa en flödesanalys av det studerade
ämnet. Ändringarna utfördes genom ett tillägg av två nivåer och en borttagning av
en. De två tillsatta stegen är nivå 0, intervallet ÷×1 och nivå 3 med intervall
÷×1,5. Det första gäller ämnenas molekylvikt och det andra lagts till för att
möjliggöra högre upplösning där detta har ansetts nödvändigt, se bilaga A tabell A2
för osäkerhetsintervall, källa till information och exempel av Danius (2008). År
2005 utfördes en studie vars syfte var att identifiera och kvantifiera kväve-, och
fosforflödet och flödet i det finska livsmedelsproduktions-, och
konsumtionssystemet 1995–1999 (Antikainen et al., 2005). Studien utgick också
från HS-metoden men likt Danius (2002) studie utfördes vissa modifikationer då det
kunde identifieras mer detaljerade osäkerhetsintervall. Inventerade data och
osäkerhetsnivåer bearbetades för att anpassas till studiens syfte, se bilaga A tabell A3
för osäkerhetsintervall, källa till information och exempel av Antikainen et al.
(2005). Osäkerhetsfaktorn bestämdes med hjälp av litteratur. Osäkerhetsnivåerna
beräknades genom att dividera och multiplicera medelflödet med osäkerhetsfaktorn
som presenteras av Hedbrant och Sörme (2001). Det dividerade värdet blir det
lägsta värdet för intervallet och det multiplicerade värdet är det största värdet i
intervallet. Sannolikheten att intervallet innefattar det verkliga värdet är 95 procent
(Danius, 2002). Efter att samtliga data har kategoriserats beräknas osäkerheten i
resultatet. Detta görs genom att använda en ekvation för multiplikation (2.4) och en
för addition (2.5). När de olika flödesfaktorerna multipliceras ökar den relativa
osäkerheten och när faktorer adderas minskar den relativa osäkerheten

𝑚𝑚𝑎𝑎×𝑏𝑏×𝑐𝑐 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 × 𝑚𝑚𝑏𝑏 × 𝑚𝑚𝑐𝑐

(2.4)

𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1 + �(𝑓𝑓𝑎𝑎 − 1)2 + (𝑓𝑓𝑏𝑏 − 1)2 + (𝑓𝑓𝑐𝑐 − 1)2

(2.6)

𝑚𝑚𝑎𝑎+𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 + 𝑚𝑚𝑏𝑏

𝑓𝑓𝑎𝑎+𝑏𝑏 = 1 +

�[𝑚𝑚𝑎𝑎 × (𝑓𝑓𝑎𝑎 − 1)2 ] + [𝑚𝑚𝑏𝑏 × (𝑓𝑓𝑏𝑏 − 1)2 ]
𝑚𝑚𝑎𝑎 + 𝑚𝑚𝑏𝑏

𝑚𝑚 = troliga värdet som inventeras 𝑓𝑓= osäkerhetsfaktorn/intervallet
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(2.5)

(2.7)

I denna studie har en modifierad variant av HS-modellens skala använts, som är
inspirerad av tidigare nämnda studier (Antikainen et al., 2005; Danius, 2002), se
tabell 6. Det bedömdes att det fanns osäkerhet i data gällande volym, densitet samt
klorhalt. De kategoriserade värdena med tillhörande faktor och motivation
presenteras i bilaga A, tabell A4. Volym, densitet och klorhalt multipliceras i
ekvation (2.4) för att ge ett primärt resultat, sedan beräknades ett intervall för de
tre multiplicerade värdena med ekvation (2.6). Detta genererade ett primärt
resultat (kg Cl) samt ett osäkerhetsintervall (f) för varje typ av inflöde, utflöde och
lager. Därefter adderades alla inflöden med varandra och alla utflöden och lager med
varandra med ekvation (2.5), och vidare beräknades ett nytt osäkerhetsintervall (f)
med ekvation (2.7), se bilaga A tabell A5 för värden samt resultat av slutgiltigt
intervall. Detta resulterar i ett minsta flöde när inflöde och utflöde med lager
divideras med respektive faktor samt ett största flöde när inflöde och utflöde med
lager multipliceras med respektive faktor. Resultatet av dessa beräkningar redovisas
under rubriken 3.2 Scenarion samt i bilaga A tabell A5.
Tabell 6: Nivå, faktor, källa till information och exempel som används vid denna studie.

Nivå Faktor/Intervall

Källa till information

Exempel

Dokumenterad och offentlig
information från anläggningar
Värden generellt för innehåll (från
litteratur eller på begäran).

Inköpta mängder

1

÷× 1,1

2

÷× 1,33

3

÷× 1,5

Modellerad data för området.
Information på begäran från
myndigheterna/anläggning/verksamhet

4

÷× 2

5

÷× 4

Officiell statistik över nationella nivå
nerskalad till lokal nivå.
Information på begäran från
myndigheterna/anläggning/verksamhet
Värden i allmänhet för flöden (från
litteraturen).
Gissning baserad på spekulativa eller
dementerade antaganden
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Procentandel klor i produkt.
Antaganden gällande densitet från
information av
anläggningschef/ansvarig på området
Diffusa utsläpp, Inkommande mängd.
Sammanställd information angående
avfallsmängd, mätt med våg av
externt företag
Uppskattning av innehåll eller mängd
angivet i m³/ton eller procent av
anläggningschef/ansvarig på området
Antaganden från information av
anläggningschef/ansvarig på området

3 Resultat
I denna del av rapporten redovisas resultatet i två delar. Den första delen är 3.1
Flödesbeskrivning som är en redogörelse för kloroljans flöde från att de kommer till
Rörverk 98 till dess att den lämnar rörverket. Flödesbeskrivningen kompletteras
med en illustration av flöden, se figur 4, som visualiserar de aktiviteter på rörverket
där kloroljan förekommer och vilka avfallsfraktioner detta resulterar i.
Flödesbeskrivningen samt figur 4 är en produkt av inventeringen, 2.2.3 inventering
och design av flödesschema och källorna som ligger bakom redogörelsen är litteratur
från Sandvik AB (2001), personal på Rörverk 98 (Flödeschef - Sandvik AB, personlig
kommunikation, 16 april 2019; tekniker – Sandvik AB, personlig kommunikation,
25 april 2019), Sandvik ABs avfallsenheten (avfallsenheten - Sandvik AB, personlig
kommunikation, 15 april 2019) samt personal på Sandvik ABs miljöavdelning på
STM (Miljöingenjör SMT - Sandvik AB, personlig kommunikation, 6 juni 2019;
EHS-tekniker - Sandvik AB, personlig kommunikation, 15 april 2019).
Den andra delen, 3.2 Scenarier, är resultatet av 2.2.4 Massbalans samt 2.3
Osäkerhetsanalys. Detta redovisas genom att presentera ett primärt flöde, ett minsta
flöde och ett största flöde. Det primära flödet är det flöde som beräknats med data
från tabell 2, inventeringstabell, med massbalans. De minsta och största flödet är
beräknade med massbalans samt HS-metoden, se 2.3.1 Hedbrant och Sörme (HS) –
metoden.
3.1

Flödesbeskrivning

Kloroljan levereras till rörverket av en transportenhet och ställs på spilltrång inne i
lokalen, på flödesschemat är denna plats den som kallas “MELLANLAGRING
TDN86/51LC”. Det är två olika typer produkter innehållande klorparaffiner som
används på rörverket. Den ena är TDN 86 som levereras i fat och den andra är TDN
51 LC som levereras i IBC tank. Produkterna förflyttas sedan från mellanlagringen
till valsverken. Fat med TDN 86 ställs bredvid maskinen vid det steg den appliceras.
51 LC hälls i valsverket där det sedan rinner vidare till en tank i källaren. Från
valsverket identifierades fem flödesvägar där kloroljan kan tas sig vidare; Skrotade
rör från valsning, Utsläpp till luft, Avfettning, Polofilter vidare till tank för klorolja
och verktygstvätt, se figur 4.
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Kloroljan tillsätts till valsningen genom flöde som tillförs från tanken i källaren till
maskinen. Kloroljan används som kyl-, och smörjmedel under stegvalsningen.
Färdigvalsat rör stryks sedan av så att kloroljan sedan kan rinna tillbaka till tanken i
källaren genom polofilter. Förbrukade polofilter ansamlas i lådor som transporteras
iväg efter att de är fyllda. Förbrukad klorolja transporteras bort antingen genom
sugbil som kopplas på tanken och suger upp innehållet eller genom bortforsling av
hela tanken.
När rören är valsade så förflyttas de, med hjälp av en lyftkran monterad i
byggnadens innertak, från valsmaskiner till nästa process som är tvättning av rör.
Det är viktigt att tvätta bort kloroljan då den har en negativ inverkan i senare steg av
rörtillverkningen. Tvättningen sker i tre steg där rören först avfettas i ett kar, och
därefter sköljs rören i två steg. Vätskan från avfettningsbaden renas från
föroreningar i en lamellseparator, ett koncentrat av föroreningar däribland
klorparaffiner bildas som sedan bortskaffas med sugbil. Ansluten till avfettningskaren
finns behållare som i denna flödesbeskrivning benämns som mellanlagring, men är
även kallad blå tank. Den mellanlagringen är till för att avfettningsvätskan ska bli
svalare innan den hämtas av sugbil. Från mellanlagringen töms sedan vätskan med
sugbil. Vätskan från sköljningskaren renas från föroreningar i en indunstare, ett
koncentrat av föroreningar, däribland klorparaffiner, bildas som sedan går vidare till
en dumpningstank och därifrån töms med en sugbil. Alla tömningar av klorhaltig
vätska med sugbil identifieras som risk för spridning av substansen då det kan
förekomma dropp på marken vid tömning från kranarna som är belägna utanför på
utsidan av lokalens vägg. Skrotavfall från valsningen läggs i lådor bredvid maskinen
som sedan skickas iväg till stålverket på Sandviks område, där metallen återvinns.
Verktygen som används vid valsningen tvättas på Rörverk 98 i en separat
verktygstvätt, vattnet i denna byts 1-2 gånger om året och hämtas då upp av sugbil
och går ut som klortvättvatten. Det förekommer en del spill av klorolja på golvet
inne i lokalen. Detta hanteras genom att spillet torkas upp med trasor eller mattor
som läggs ut där spill förekommer. Dessa slängs sedan i en behållare för fast
klorhaltigt avfall som sedan hämtas upp av en extern transportenhet, se figur 4.
Därefter skuras området med en skurmaskin, vattnet från skurmaskinen töms sedan
i en tank för klorförorenat vatten som ligger i byggnadens källare, tanken töms
sedan med sugbil. Skvätt av olja på arbetskläder innebär spridning till avloppsvatten
när de rengörs, detsamma är fallet om det skulle hamna på arbetarnas hud och
tvättas av. Detta hamnar mest troligt sedan i avloppsvatten som går vidare till
avloppsreningsverk om det inte finns metoder för att förhindra detta, detta innebär
en risk för spill. Om detta inte renas bort vid detta steg hamnar de senare i den
naturliga miljön. Utsläppen till luft har identifierats med hjälp av analys, utfört av
Sandvik AB, av oljeutsug som finns vid valsmaskinerna.
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Spridningskällor som identifieras på Rörverk 98 är via spill från tömningskranar
utanför lokalen samt via emissioner till luft. Det misstänks att det sker spill till
utgående avloppsvatten genom tvättning av arbetares kläder och hud som kommit i
kontakt med kloroljan. Det kan även ske spridning när rester som finns kvar i
tomma fat och tankar som ska bortskaffas, samt rester på kasserade arbetsstycken
som inte har blivit avfettade. Detta är dock spridningsrisker som ligger utanför
studiens systemgräns och har därför enbart visualiseras och inte kvantifieras.
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Figur 4: Illustration av flöden samt aktiviteter där klorparaffiner förekommer på Rörverk 98. Bild utförd av: Selina Falk Dikici
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3.2

Scenarion

Massbalansering och osäkerhetsanalys har resulterat i tre scenarion av flöden; ett
primärt flöde, ett minsta flöde och ett största flöde. I tabell 7 redovisas resultaten
för inflöde och utflöde med lager. Kolumnen ”Primärt, kg Cl”, tabell 7, är resultatet
från massbalanseringen (2.1.4 Massbalans) d.v.s. resultat utan en osäkerhetsanalys.
Intervallen efter osäkerhetsberäkningen gav f=÷× 1,8 för inflöden och f=÷× 2,28
för utflöden med lager, data för massor och intervall som adderades med HSmetoden hittas i bilaga A tabell A5. Primärt inkommande flöde beräknades till 40
294 kg Cl med ett osäkerhetsintervall på 22 385- 72 529 kg Cl. Primärt Utgående
flöde + Lager beräknades till 39 289 kg Cl med ett osäkerhetsintervall på 17 10888 935 kg Cl. Enligt HS-metoden är sannolikheten att intervallet innefattar det
verkliga värdet är 95 procent (Danius, 2002). Figur 5 visar ett diagram med minsta
och största in-, och utflöden. I diagrammet avläses att inflöden är större än utflöden
vid det minsta sannolika flödet men att utflödet är större än inflödet i det största
sannolika flödet. Vidare avsnitt redovisar ingående information om de tre
scenarierna med flödesscheman samt härledning till resultatet.
Tabell 7: Primärt flöde, intervall och osäkerhetsintervall för inflöden och utflöden + lager

Inflöden
Utflöden + lager

Primärt, kg Cl
40 294
39 389

Intervall
÷× 1,8
÷× 2,28

Osäkerhetsintervall, kg Cl
22 385 - 72 529
17 108 – 88 935

Figur 5: Diagram som visualiserar minsta, primärt och största flöde.
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3.2.1 Scenario 1: Primärt flöde
Resultat av massbalans för primärflöde ger en differens på cirka 2,2 procent. Det
innebär att 2,2 procent av det ingående flödet inte genererar i ett känt utgående
flöde. Flöden visualiseras nedan i figur 6. Det värden som presenteras i figuren är
resultaten som följer från när volym, densitet samt klorhalt multipliceras till ett
primärflöde, se ekvation (2.2), vid de olika processerna i systemet. Se bilaga A tabell
A4 för redovisning av fraktioner samt kvantiteter för primärt flöde, kolumn 𝒎𝒎𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
redovisar kg Cl för primärt flöde.

Figur 6: Primära flöden utan osäkerhetsanalys. Bild utförd av: Selina Falk Dikici

.
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ger enligt tabell 5
40 293,75 ≠ 27 080,0878 + 10 395 + 1 914
Summa ingående - summa utgående = Differens
40 293,75 − 39 389,0878 = 904,6622

Differens/Summa ingående
904,66 ÷ 40 293,75 = 0,02245  ca 2,2 %
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3.2.2 Scenario 2: Minsta flöden
Beräkningar för Scenario 2: Minsta flöden gav en procentuell förändring på cirka
23,6 procent mellan differensen och inflödet när intervallet f =1,8 och f =2,28
divideras med inflödet respektive utflöden. Det minsta inflödet är cirka 22 385 kg
Cl och det minsta utflödet med lager är 17 108 kg Cl. Det skulle i detta fall innebära
att 23,6 procent av den inkommande mängden klor förloras under processen.
Härledning till dessa beräkningar följer nedan. Flöden visualiseras nedan i figur 7.
Det värden som presenteras i figuren är resultaten som följer från när balanserade
flöden divideras med respektive intervall beräknat med HS-metoden. Se bilaga A
tabell A4 för redovisning av fraktioner samt kvantiteter för primärt flöde, kolumn
min redovisar kg Cl för minsta flöde

Figur 7: Minimalt flöde, resultat enligt osäkerhetsanalys. Bild utförd av: Selina Falk Dikici

Resultat av massbalans för minsta flödet med osäkerhetsanalys, HS-metoden:
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
22 385,4167 ≠ 17 108,1526
Summa ingående - Summa utgående = Differens
22 385,4167 − 17 108,1526 = 5 277,2641
Differens/Summa ingående
5 277,2641/ 22 385,4167 = 0,2357  cirka 23,6 %
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3.2.3 Scenario 3: Största flöden
Beräkningar för Scenario 3: Största flöden gav en procentuell förändring på cirka 22,6 procent mellan differensen och inflödet när intervallet f =1,8 och f =2,28
divideras med inflödet respektive utflöden. Det största inflödet är cirka 72 529 kg
Cl och det största utflödet med lager är 88 935 kg Cl. Det skulle i detta fall innebära
att 22,6 procent av den inkommande mängden klor tillkommer under processen och
utsläppen är större än de inkommande flödet. Härledning till dessa beräkningar
följer nedan. Flöden visualiseras nedan i figur 8. Det värden som presenteras i
figuren är resultaten som följer från när balanserade flöden multiplicerat med
respektive intervall beräknat med HS-metoden. Se bilaga A tabell A4 för
redovisning av fraktioner samt kvantiteter för primärt flöde, kolumn max redovisar
kg Cl för största flöde.

Figur 8: Maximala flöde, resultat enligt osäkerhetsanalys. Bild utförd av: Selina Falk Dikici

Resultat av massbalans för största flödet med osäkerhetsanalys, HS-metoden:
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
72 528,75 ≠ 88 935,02

Summa ingående - summa utgående = Differens
72 528,75 − 88 935 = −16 406,27
Differens/Summa ingående
−16 406,27 ÷ 72 528,75 = −0,22620 cirka -22,6 %
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4 Analys och diskussion
På Rörverk 98 används två produkter som smörj-, och kylmedel vid produktionen
av rör, båda dessa produkter innehåller klorparaffiner. Inflödet klorparaffiner till
rörverket beror alltså på att de köpts in och tillsätts vid en specifik punkt i systemet,
stegvalsningen. Utflödet från Rörverk 98 kan dock ske på flera olika sätt och i olika
former. Kloroljan tillsätts bara vid en del av processen men rester förblir på
arbetsstycken, maskiner, verktyg och i rörsystem. Det sker även spill till golv vid
maskinen och när rör förflyttas till nästa steg i processen. Emissioner till luft sker
när produkterna används. Det är tydligt att det finns fler utflöden än inflöden.
Förluster av oljan sker via spill, rörprodukten och luft. OECD (2004) uppskattade
att mellan 50 - 100 procent av oljan förloras. Förluster tolkas som den oljan som
förloras innan dess och hamnar i avfall eller i andra utflöden. I denna studie är det
cirka 10 050 kg Cl som förlorades i fraktioner som klortvättvatten, kloroljehaltigt
avfall, oljedimma och ånga, se bilaga A tabell A4 vilket utgör cirka 25 procent av det
totala inflödet klor. Det är en mindre andel än den som uppges av OECD även om
dessa fall inte kan jämföras på samma grunder då dessa fall skiljer sig åt.
Organisationens (OECD, 2004) uppskattning är på metallbearbetningsvätskor i
allmänhet och i denna SFA har en beståndsdel av oljan studeras, klorparaffiner.
Uppskattningen, att mellan 50 - 100 procent av oljan förloras, indikerar dock att det
faktiskt alltid sker förluster av smörjmedlet vid användning och den förlorade
mängden kan till och med vara majoriteten av utflödet.
Användningen av klorolja som smörjmedel på Rörverk 98 samstämmer med de
generella beskrivningarna av Azizoğlu (2017) och OECD (2004). De identifierar att
läckage och spill kan ske från skarvar, maskin och vid förflyttningar vilket även sker
på Rörverk 98. I figur 4 identifieras risk för spill med en färgad trekant, där
identifieras även tvättning av arbetarnas kläder och hud som en spridningsrisk, även
då dessa risker ligger utanför studiens systemgräns som illustreras i figur 4. Risker
för spridning till den naturliga miljön diskuteras vidare under rubriken 4.3 Utsläpp
och miljöpåverkan.
4.1

Resultatdiskussion

I resultatet har flera flödesscheman presenterats som illustrerar flöden inom samma
geografiska systemgräns under samma tidsperiod. Deras syfte är att visualisera olika
dimensioner av systemet. Det första systemet som visas i figur 4 är den
kartläggning som skapades genom identifieringen av in-, och utflöden samt lager.
Det är en illustration som visualiserar alla processer där klorparaffiner troligen
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förekommer och dessa är identifierade genom litteratur, som gamla dokument från
företaget, observationer genom studiebesök och intervjuer med personal på
rörverket samt på SMTs miljöavdelning. Figur 4 illustrerar inte bara flöden inom
systemgränsen utan sträcker sig längre till de processer som Sandvik
ansvarar för, men inte sker i och vid Rörverk 98. Lokalens väggar har också
markerats, för att förtydliga vilka flöden och risk för spill som sker inne på verket
eller utanför. Det hade givetvis varit önskvärt att ha data om kvantiteten av alla
flöden av klorolja som orsakas av Rörverk 98. Till exempel de substanser som
misstänks ta sig till vatten genom avlopp eller de som spills från kasserade fat och
tankar samt på skrotade arbetsstycken. Detta har inte varit möjligt på grund av
bristande datatillgänglighet, mer om detta i avsnittet 4.4 Förbättringsförslag.
Figur 6 är en kartläggning över de in-, och utflöden samt lager på Rörverk 98 som
har kunnat kvantifieras i inventeringen. Detta avsnitt kallas “Scenario 1: Primärt
resultat” och är resultatet från massbalanseringen (2.1.4 Massbalans) d.v.s. resultat
utan en osäkerhetsanalys. Genom massbalansen upptäcktes brister i inventerade
data. Fullständig massbalans av ett system kan bara uppnås om alla ingångs-, och
utgångsflöden är kända, och om antingen massan av lagret kan mätas eller är lika
med noll (Brunner & Rechberger, 2004). I denna studie upptäcktes det att ingående
mängd inköpt och återvunnen, 51 LC, inte var tillräcklig för att försörja processens
förbrukning, 24 m³ per år eller i detta fall 56 m³ för 28 månader. Därför togs ett
beslut om att ange den förbrukade mängden som inflöde och använda dessa värden i
fortsatta beräkningar. Massbalansen för det primära flödet resulterade i en differens
på 2,2 procent kg Cl, vilket innebär att 2,2 procent av den förbrukade mängden inte
kunde spåras och därför inte genererar i ett känt utflöde. Detta resultat styrker
kartläggningen som illustreras i figur 4 där vissa kända utflöden ligger utanför
systemgränsen. Data för dessa utflöden fanns inte att tillgå. Kända utflöden är
kasserade rör och fat/IBC-tankar och utsläpp till avloppsvatten. Det går inte att
förvänta sig att massbalansen ska ge ett fullständigt balanserat resultat då alla in-, och
utflöden inte är kända.
Utifrån resultatet av Scenario 2: Minsta flöden och Scenario 3: Största flöden går det
att avläsa att om osäkerhet tas med i beräkningarna förändras resultaten drastiskt.
De olika typerna av data och dess källa kategoriseras in i olika intervall
enligt en modifierad skala. Denna var en variant av HS-modellens skala som är
inspirerad av tidigare nämnda studier (Antikainen et al., 2005; Danius, 2002), se
tabell 6. På grund av att flera datakällor var i form av intervjuer, information på
begäran från verksamheten och antaganden kategoriseras dessa till relativt höga
nivåer med stora intervall, se tabell A4 i bilaga A. Detta gav i sin tur en större
osäkerhet. Enligt HS-metoden (Hedbrant & Sörme, 2001) sker förändringar av
osäkerhetsintervall varje gång mängder multipliceras eller adderas. Detta har utförts
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varje gång en beräkning sker, först när volym, densitet samt klorhalt multipliceras
så skapades ett nytt intervall tillhörande värden som är den kvantiteten som
redovisas i Bilaga A tabell A4. Enligt massbalansprincipen ska därefter en balansering
utföras mellan mängderna som flödar in och mängderna som flödar ut (med lager)
ur systemet. De två sidorna i av massbalansen har flera olika värden som ska adderas.
Om denna addition utförs i enlighet med HS-metoden skapas en sammanställning av
osäkerhetsintervall (f) vilket gör att osäkerheten minskar.
4.2

Metoddiskussion

Metoden har varit en central del av denna studie. SFAs metod och verktyg har
tillämpats i studien, med stöd av materialflödesanalys och osäkerhetsanalys. Detta
redovisas under rubrik 2.1 Tillämpning av metod till och med 2.3.1 Hedbrant och
Sörme, (HS) - metoden. Målet med denna rapport var att tillämpningen av metoden
skulle redovisas så pass utförligt att den kan återupprepas vid i andra fall där Sandvik
är i behov av att visualisera och kvantifiera substansflöden. Detta mål har uppnåtts
genom att presentera metoden SFA. Det finns ingen standardisering för metoden
och därför har det i denna rapport redovisas vad SFA som verktyg innebär för denna
studie. Därefter har en detaljerad beskrivning givits över hur SFA har genomförts i
denna studie. Att beskriva framtagna uppgifter i metodavsnittet är ett val som tagits
för att uppnå studiens mål då detta motiverar tillvägagångssättet och ger en grundlig
beskrivning av arbetsprocessen. Till exempel motiverar de uppgifter som
framkommer i inventerings-, och massbalansfasen de brister som finns i
balanseringen och därmed varför de antaganden som tas är nödvändiga.
4.2.1 Substansflödesanalys
Det finns många egenskaper som gör material/substansflödesanalys till ett lämpligt
verktyg för att göra en bred analys av substanser i ett givet system under en
avgränsad tidsperiod. Den strukturerade metoden och dess olika faser är ett verktyg
för att arbeta på ett systematiskt sätt där inga steg på vägen försummas. Det är
nödvändigt att alla faser genomförs noga för att nå ett lyckat resultat och
uppkommer hinder så tvingas processen att ta några steg tillbaka för att korrigeras.
Dessa korrigeringar kan gälla systemgräns och/eller datainsamling till exempel. I
denna studie krävdes det att genomförandet av SFA:en arbetades med iterativt. Vid
beräkningar av massflöden upptäcktes brister i massbalansen, se 2.2.4.1 Brister i
balansering. Detta innebar att ett steg tillbaka i processen behövdes tas för att
bearbeta och komplettera de inventerade värdena.
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SFA har utvecklats som ett analytiskt verktyg för att stödja övervakningen och
kunskapen om substanser i ett givet system och som sådan har den möjligheter men
även begränsningar. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för dessa begränsningar.
Ett genomgående tema för begräsningar i SFA:er är bristen på data och osäkerheten
av datas kvalitet. För att göra en fullständig substansflödesanalys finns det, förutom
krav att följa metoden så noga som möjligt, krav på datatillgänglighet. Bristen av
data tillsammans med osäkerhet gällande datas kvalitet är det som begränsar denna
studie, eftersom det finns en differens mellan inflöden och utflöden med lager i alla
scenarier så går det inte att säga att denna SFA är fullständig. Däremot finns det
kända utflöden som inte är kvantifierade och som kan sammantaget innebära ett
utsläpp. Det går dock inte att säga hur stor dela av denna differens som hamnar vart
eftersom det finns flera kända utflöden som inte är kvantifierade.
Vad har då tillämpningen av SFA erbjudit för kunskap i detta fall? Denna studie har
klargjort vilka delar av systemet som går att kvantifiera utifrån dagens
datatillgänglighet. Genom att jämföra flödesskisserna, figur 4 och figur 6, går det att
separera de processer som är kvantifierade från de processer som behöver
kvantifieras för att kunna genomföra en fullständig substansflödesanalys. De
kunskapsluckor som finns i systemet illustreras i de olika flödesskisserna.
Visualiseringen stäcker sig längre än de processer som kan kvantifieras, skillnader
blir tydliga och flera överskådliga bilder av systemet presenteras. Det skulle vara
enkelt att avvisa SFA:ers användbarhet när det inte med säkerhet kan sägas ge en 100
procentig bild av flöden genom en tillämpning på ett fall. Kunskapsluckorna borde
istället vara ett argument för att genomföra en SFA samt att öka säkerheten på
befintliga data. SFA är ett användbart verktyg för att illustrera och identifiera flöden,
som indikerar för beslutsfattare vart resurser ska tillsättas för att utvecklas i sitt
arbete mot hållbar utveckling.
4.2.2 Osäkerhetsanalys
Analysen av osäkerhet i studien indikerar att det kan vara svårt att presentera
vetenskapligt pålitliga resultat från en SFA-studie. Om inte det finns tillgängliga data
över hur stora flöden eller lager är av substansen i detta system, går det då att dra
några kvantitativa slutsatser om substansens flöde? Med HS-metoden har en viss
osäkerhet kunnat bevisas, metoden är konstruerad för att användas när
dataosäkerheten är okänd, till exempel i de fall de inventerade värdena inte är mätta
med ett instrument utan är uppskattade. Inventerad data tilldelas osäkerhetsnivåer,
beroende på informationskällans kvalitet (Hedbrant & Sörme, 2001). Sannolikheten
att intervallet innefattar det verkliga värdet är 95 procent (Danius, 2002). Detta ger
en kvantitativ härledning om substansens mängd i de olika processerna i systemet.
Enligt denna teori är det därmed 95 procents sannolikhet att det inkommande flödet
är mellan 22 385 och 72 529 Kg Cl i denna studie. Någon exakthet är dock i detta

35

fall är omöjligt att presentera och intervallet är enormt stort för att kunna användas
kvantitativt. Det som resultatet dock belyser är att osäkerhetsanalys är viktigt och
måste tas i beaktande vid flödesanalyser.
För att osäkerheten och intervallen skulle kunna reduceras i denna studie behövs en
större tillit till den data som finna att tillgå. Som Hedbrant och Sörme (2001) själva
konstaterar måste data som samlats in från intervjuer eller personlig kommunikation
kategoriseras till en högre nivå d.v.s. med ett större intervall. Det för att data kan
påverkas av irrelevanta faktorer, till exempel som hur frågan formuleras, tid för att
reflektera över frågan, politiska åsikter, företagspolitik eller förhållanden relaterade
till intervjusituationen. I denna studie har den största delen av inventerad data
samlas in genom personlig kommunikation och spontana intervjuer. Detta är
orsaken till att intervallen är stora, vilket bidrog till en lägre datakvalité med större
osäkerhetsintervall i resultatet. Till skillnad från Hedbrant och Sörmes studie (2001)
som applicerades på en regional nivå, så är denna studie applicerad på ett enskilt fall
på ett företag som har av intresse att kartlägga flöden av en substans, klorparaffiner.
I Hedbrant och Sörmes studie (2001) hanteras statistiska data med stöd av data från
intervjuer eller dokument från aktörer, därför anses den data som kommer från
officiell statistik ha låg osäkerhet och data som har tagits emot på begäran från
aktörer ha hög osäkerhet. Därför har, i denna studies modifierade skala, information
mottagen från aktörer delgivits ett lägre intervall, likt Danius (2002), för att
anpassas till detta fall. Om företaget själva skulle utföra analyser och mätningar av
koncentration skulle enligt denna teori osäkerheten kunnat minskas markant. Egna
resultat hade delgivits lågt intervall om syftet är att för att internt kunna definiera
mängder och flöden.
4.3

Utsläpp och miljöpåverkan

Spridningskällor som identifieras på Rörverk 98 är via spill från tömningskranarna
utanför lokalen samt via emissioner till luft. Det misstänks att det sker spill till
utgående avloppsvatten genom tvättning av arbetares kläder och hud som kommit i
kontakt med kloroljan. Det kan även ske spridning när rester som finns kvar i
tomma fat och tankar som ska bortskaffas, samt rester på kasserade arbetsstycken
som inte har blivit avfettade. Detta är dock spridningsrisker som ligger utanför
studiens systemgräns och därför har dessa flöden endast visualiserats och inte
kvantifierats. Som tidigare nämnts finns det en differens på 2,2 procent mellan de
inkommande flödet och utgående flödet, se 3.2.1 Scenario 1: Primärt flöde. Om
inflödet och utflödet inte balanserar saknas ett eller flera flöden alternativt har de
blivit felaktigt bestämda. Detta kan bero på avsaknaden av data om flöden eller fel
angiven koncentration, vilket bedöms kunna vara sannolikt i detta fall. Dock finns
det en misstanke att det finns fler flöden än de som är kvantifierade, till exempel
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spill på mark och utsläpp till vatten, och att denna differens är dessa utsläpp. I detta
scenario, Scenario 1: Primär resultat, skulle det innebära att det sker ett diffust
utsläpp på cirka 905 kg Cl under tidsperioden. Samtidigt är det känt att osäkerheten
är stor och om osäkerheten tas med så skulle det innebära att i Scenario 2: Minsta
flöden sker det ett diffust utsläpp på cirka 5 277 kg Cl, då differensen är cirka 23,6
procent av det inkommande flödet. Samtidigt så sker det ett större utgående flöde +
lager än det inkommande flödet i Scenario 3: Största flöden, vilket skulle innebära
att det sker ett okänt inkommande flöde på cirka 16 407 kg Cl. Utifrån denna analys
går det inte att ta några vetenskapliga slutsatser, osäkerheten är för stor och data för
alla identifierade utflöden har inte funnits att tillgå. Det går inte att säkert säga om
differenserna från massbalansen säkert beror på felaktigheter vad gäller mängd och
koncentration eller om det beror på att det finns utflöden som inte är kända
alternativt kvantifierade. Antagligen är det en kombination av alla dessa faktorer
som har en inverkan på resultatet.
Den generella meningen hos dem som studerat klorparaffiners förekomst i miljön
såväl som miljöpåverkan är att informationen som finns i dag är antingen utdaterad
eller bristfällig (El-Sayed Ali & Legler, 2010; Muir, 2010; van Mourik et al., 2016).
Allra minst data finns tillgängligt om de långkedjiga klorparaffinernas miljöpåverkan.
Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna sedan 2001 på grund av dess toxicitet och
bioackumulation. Mellankedjiga klorparaffiner är klassade som miljöfarliga och
långkedjiga klorparaffiner är oklassade (Järnberg et al., 2005). Detta gör det väldigt
svårt att med säkerhet hur långkedjiga klorparaffiner som hamnar i den naturliga
miljön kan ge för konsekvenser. Betyder detta att detta ämne är ofarligt? Troligtvis
inte. Indikatorer pekar på att långkedjiga klorparaffiner innehar persistenta
egenskaper precis som klorparaffiner av kortare kedjelängd (Yuan et al., 2017). Den
kunskapen i kombination med den stora kunskapsbristen om detta ämne i övrigt ger
ingen förvissning om att dessa substanser är ofarliga, snarare tvärt om. Om
långkedjiga klorparaffiner har persistenta egenskaper (Yuan et al., 2017) likt
klassade klorparaffiner så är det troligt att de delar fler egenskaper som kan utgöra
en risk för den naturliga miljön. Det vill säga att eftersom det inte finns tillräckliga
kunskaper om substansens egenskaper bör det hanteras med varsamhet.
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4.4

Förbättringsförslag

Genom att applicera metoden SFA på ett system där datatillgängligheten var okänd
har flera kunskapsluckor kunnat identifieras. Vetskapen om dessa kunskapsluckor är
ett första steg mot förbättring. I tabell 8 redovisas befintliga kunskapsluckor som har
identifieras vid analys av systemet och inventeringen av data, för varje påvisad
kunskapslucka ges ett förslag på tillvägagångssätt för att fylla dessa luckor. Den
allmänna tidsperioden som används i en SFA är ett år (OECD, 2008a; Brunner &
Rechberger, 2004; Müller al et., 2014). I denna SFA-studie ansågs inte detta vara en
lämplig tidsperiod av tre anledningar;
• Det framkom under studien att det inte fanns någon regelbunden
dokumentation av lager på verket utan det enda som fanns att tillgå var en
uppskattning av lager renad klorolja samt förbrukad klorolja i dagsläget.
• Årsförbrukningen av klorparaffinprodukter kunde endast uppskattas för en
av produkterna, 51 LC, av ansvarig på verksamheten.
• Mängden återvunnen klorolja genom olika metoder är okänd alternativt
osäker. Ansvariga över processen gjorde en uppskattning att sedan juni 2018
fram tills tidpunkt för intervju (april 2019) hade cirka 21 m³ renas genom
flockning och centrifugering.
Av dessa skäl anpassades studien så att tidsperioden slutade vid det tillfälle
information om lager kunde bestämmas. Kunskapsluckor som lagerstorlek,
förbrukningsmängd samt återvunnen mängd hade kunnat kartläggas med hjälp av
massbalansberäkning om två av tre hade kunnat fastställas med hjälp av
dokumentation. Hade till exempel lagerstorlek och återvunnen mängd varit känt vid
två tillfällen med ett år mellan inventerings tillfällena hade det varit möjligt att
beräkna årsförbrukningen av respektive klorparaffinprodukt under det året. Hade
det gjorts under flera år med information om drifttimmar hade en
årsmedelförbrukningen kunnat beräknas. Vid inventeringsfasen framkommer det
även att densiteten för produkterna och kloroljan som används är 1 000 kg/m³ vid
upphämtning av avfall. Däremot uppger Castrol att densiteten är 1 100 kg/m³
respektive 1 400 kg/m³. Detta kan vara värdefull information vid beräkningar med
massbalansprincipen.
Alla kunskapsluckor behöver inte fyllas med inventering men i denna studie har nya
kunskaper framkommit under denna fas. Samtidigt är SFA med massbalansprincipen
ett verktyg för att fylla kunskapsluckor, inte bara för att identifiera dem. Dock
behövs en viss mängd av data för att kunna balansera befintliga flöden. Om data
gällande dessa kunskapsluckor kan tas fram är chansen för att genomföra en
fullständig substansflödesanalys mycket större än i dagsläget.
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Tabell 8 Kunskapsluckor och förslag till förbättringar.

Kunskapsluckor
Lagerstorlek vid två givna tidpunkter

Förbättringsåtgärd
Dokumenterad inventering av lager månadsvis,
halvårsvis alternativt årsvis

Förbrukningsmängd av klorparaffin produkter

Dokumenterad inventering av lager månadsvis,
halvårsvis alternativt årsvis

Utsläpp vid identifierade möjliga utsläppskällor

Provtagning av klorparaffinhalt alternativt
klorhalt i utgående avloppsvatten från
arbetsplatsen och därifrån arbetskläder tvättas

Klorparaffinhalten i utgående avfallsfraktioner

Provtagning av klorparaffinhalt alternativt
klorhalt på avfallsfraktioner

Reningsgrad av klortvättvatten i installationer
på området

Analys av lamellseparators samt indunstarens
verkningsgrad, provtagning av klorparaffinhalt
alternativt klorhalt på in-, och utflöde till
rengöringsinstallationerna.

Mängden förlust av smörj-, och kylmedel som
sker i processer tillhörande valsverkets

Regelbunden mätning och dokumentation av
mängd smörj-, och kylmedel i tank för klorolja

Mängden klorolja som renas och sedan
återanvänds i systemet

Regelbunden dokumentation
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5 Slutsatser och framtida studier
Syftet med rapporten var att genomföra en kartläggning av flöden av klorparaffiner
på ett av Sandviks rörverk, Rörverk 98. Detta utfördes genom att tillämpa
substansflödesanalys som metod och verktyg. Nya dimensioner av information
förmedlades till företaget genom att presentera en schematisk bild över
klorparaffinflödet, se figur 4. Data som använts till studien var uppgifter som
Sandvik AB redan hade tillgång till, via personal och egen rapportering, men genom
att inventera och sammanställa dessa data har en ny typ av presentation kunnat
skapas d.v.s. nya dimensioner av information. Klorparaffinflödet visualiserades och
kvantifierades och genom detta har informationen kunnat konkretiseras.
Klorparaffiner, som är en huvudkomponent i det smörj-, och kylmedel som används
vid stegvalsning på Rörverk 98, tillsätts där metallytor mellan verktyg och
rörmaterial kommer i kontakt med varandra för att förhindra skador på metallen.
Kloroljan flödar mellan maskin och tank genom ledningar. Den utvändiga kloroljan,
51 LC, återanvänds tills dess att den är tills dess att vätskan är nedbruten och
därmed obrukbar, då bortskaffas kloroljan eller sparas för framtida rening av
kloroljan. Den invändiga oljan, TDN 86, återanvänds inte utan förs via ledningar till
en tank som därefter bortskaffas. Från valsverket identifierades fem flödesvägar där
kloroljan kan tas sig vidare till andra processer; skrotade rör från valsning, utsläpp
till luft, avfettning, polofilter vidare till tank för klor-olja och verktygstvätt, se figur
4.
I denna studie har klorhalten och klorparaffinhalten bedömts vara likvärdig då
klorparaffiner är mycket stabila i sin form och klarar av de förhållanden som uppstår
i processen. Det primära inkommande flödet till systemet är 40 294 kg Cl under
tidsperioden. Med osäkerhetsanalys med hjälp av HS-metoden kunde det uppskattas
att det fanns ett inkommande flöde mellan 22 385 kg Cl och 72 529 kg Cl under
samma tidsperiod. Det primära utgående flödet tillsammans med lager från systemet
är 39 289 kg Cl under tidsperioden. Med osäkerhetsanalys med hjälp av HSmetoden kunde det uppskattas att det fanns ett utgående flöde medräknat lager
mellan 17 108 kg Cl och 88 935 kg Cl under samma tidsperiod, se tabell 9.
Tabell 9 Minsta, primära och största flödet.

Inflöden
Utflöden + Lager

Minsta flödet, kg Cl
22 385
17 108

Primär flödet, kg Cl
40 294
39 389
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Största flödet, kg Cl
72 529
88 935

Figur 4 illustrerar inte bara flöden inom systemgränsen utan sträcker sig längre till
de delar som Sandvik ansvarar för, men inte sker i och vid Rörverk 98. I figuren har
11 punkter identifieras som risk för spill markeras med en färgad trekant. De 11
punkterna är vid; kassering av IBC-tankar/fat, externt företag för tvättning,
avloppsreningsverk, intern återvinning, vid spill från kranar eller vid upphämtning
av koncentrerat klortvättvatten, klortvättvatten, förbrukad 51 LC, förbrukad TDN
86, fast klorhaltigt avfall, vid valsmaskin, vid förflyttning mellan valsmaskin och
avfettning. Av de 11 punkterna är 9 punkters position belägna utanför anläggningens
väggar. De spill som sker vid valsmaskin och vid förflyttning mellan valsmaskin och
avfettning är de risk för spill som sker innanför anläggningens väggar. Samtliga
positioner där risk för spill har identifieras utanför anläggningen utgör en risk för
spridning till miljön. Emissioner till luft identifieras även som en risk för spridning
till den naturliga miljön då detta utflöde inte tas omhand som avfall.
5.1

Vad innebär resultatet för företaget och hur kan
resultatet användas i framtiden?

Studien har genom att applicera SFA betonat systemets komplexitet.
Tillgängligheten av data med god kvalitet är begränsad vilket ger ett utfall med stora
osäkerhetsintervall. Innan studien genomfördes var datatillgängligheten okänd men
resultaten har lett till att flera kunskapsluckor kunnat identifieras.
De klorparaffinprodukter som används av företaget är viktig för deras verksamhet
samtidigt är klorparaffiner ett misstänkt miljöfarligt ämne. Om Sandvik AB ska
utvecklas i sin strävan efter att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ
att minimera användningen av farliga ämnen så krävs det ett aktivt arbete mot dessa
mål. Resultaten av denna studie kan användas som en grund i företagets fortsatta
miljöarbete. Även om arbetet har utförts på en av företagets produktionsplatser så
kan metoden med små modifieringar appliceras på andra produktionsplatser såväl
som substanser av intresse. Genomförandet har i rapporten redovisats med
transparens och tydligt redogjort för vilka antaganden som har behövts tas samt hur
bristande data har hanterats. Detta kan med fördel användas vid framtida studier.

41

SFA är en iterativ process som har tillämpas i denna studie vilket innebär att
systemet och data som har inventerats utvärderas kontinuerligt under
genomförandets gång. Detta väcker frågor gällande datatillgänglighet och vad bättre
tillgång till data hade kunnat innebära för denna studie. Framtida studier är att
rekommendera för Sandvik AB. Affärsområdet Sandvik Materials Technology
föreslås att genomföra de förbättringsförslag som har erbjudits i denna rapport.
Genomförs dessa har företaget ett större underslag för vid framtida flödesanalyser.
Genom att ta lärdom av dessa resultat samt att genomföra de förbättringsåtgärder
som har lagts fram i rapporten finns det stor möjlighet för Sandvik AB att få
fördjupad insikt i klorparaffiners flöde på sina rörverk. Det krävs även studier som
fastställer långkedjiga klorparaffiners egenskaper och miljöpåverkan. Det finns
bristande tillgång till information i dagsläget vilket leder till att det är svårt att
förutspå hur dessa substanser kan bete sig i olika typer av system. Hade mer kunskap
om långkedjiga klorparaffiner funnits att tillgå hade fortsatta studier om
substansflödet lättare kunnat motiveras såväl som genomföras. Därför är studier som
svarar på hur substansens egenskaper förändras i en process där substansen utsätts
för höga temperaturer, stort tryck och väldiga krafter, som den gör i Sandvik ABs
processer, av intresse. Innebär i så fall dessa förändrade egenskaper hos
klorparaffiner att de blir mer eller mindre miljöfarliga? Eller kan det innebära att
det finns lämpligare metoder för att kartlägga klorparaffinflödet? Slutsatsen är att
vidare studier om klorparaffiner är att föredra, i dagsläget saknas kunskap om de kan
ge skadliga effekter hos människor och i miljön. Därför är det svårt att ta ställning
till om och hur de bör användas. Mer information om klorparaffiner kan understödja
och fördjupa Sandvik ABs miljöarbete i sin strävan efter att minimera användningen
av farliga kemikalier.
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Bilaga A
Tabell A1 Osäkerhetsintervall av Hedbrant och Sörme (2001).

A1

Tabell A2 Osäkerhetsintervall av Danius (2002).

Tabell A3Osäkerhetsintervall av Antikainen et al, (2005).

A2

Tabell A4 Massor med tilldelat intervall och beräknade primära, minimala och maximala flöden. m = troliga värdet som inventerats, f= osäkerhetsfaktorn/intervall.

fraktion

𝒇𝒇𝒂𝒂

𝒎𝒎𝒂𝒂

In 51 LC 56 m³

𝒇𝒇𝒃𝒃

𝒎𝒎𝒃𝒃

kg/m²

2

1100

In TDN 86 24250 Kg

1,1

-

Lager renad 11 m³

2

1100

Lager renad 16 m³

2

Lager orenad 3 m³
Lager orenad 3 m³

% Cl

𝒎𝒎𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
Kg

min

𝒇𝒇𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂

max

47,5

1,33

29260

2,1

13933

61446

45,5

1,33

11034

1,34

8234

14785

1,33

35

2

4235

2,45

1729

10 376

1100

1,33

35

2

6160

2,45

2514

15092

2

1100

1,33

29

2

957

2,45

390

2345

2

1100

1,33

29

2

957

2,45

390

2345

Ut 51 LC 44600 Kg

1,5

1100

1,33

29

4

14227

4,06

3504

57763

Ut TDN 86 10900 Kg

1,5

-

1,33

29

4

3161

4,04

782

12770

475500 Kg

1,5

1000

1,33

0,09

4

428

4,06

105

1737

Konc. Klortvättvatten

83000 Kg

1,5

1100

1,33

2,6

2

2374

2,17

1094

5151

Kloroljehaltigt Fast

33150 Kg

1,5

-

20

4

6630

4,04

1641

26785

Oljedimma 269,54 Kg

1,1

270

1,1

245

296

Oljeånga 350,4 Kg

1,1

350

1,1

319

385

Klortvättvatten

1,33

𝒇𝒇𝒄𝒄

𝒎𝒎𝒄𝒄

A3

Tabell A5 Beräknat f med addition

Ingående, m

f

Utgående+Lager, m

f

kg Cl

kg Cl
a

11034

1,34

4235

2,45

b

29260

2,1

6160

2,45

c

957

2,45

d

957

2,45

e

14227

4,06

f

3161

4,04

g

428

4,06

h

2374

2,17

i

6630

4,04

j

270

1,1

k

350

1,1

Summa
m≈

f

40294

397450
1,8

a-k innebär de värden som infogar i ekvation (2.5) och (2.7)-

A4

2,28

