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Förord 

Detta examensarbete har skrivits vid Luleå tekniska universitet under avdelningen för 

kvalitets- och miljöledning. Arbetet är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen 

Industriell ekonomi och utfördes hos SSAB Tunnplåt AB i Luleå under hösten 2008. 

Examensarbetet visar hur statistisk försöksplanering kan användas vid utveckling och 

förbättring av processer inom industrin. 

Jag vill framförallt rikta ett stort tack till mina handledare, Linus Ahlström vid SSAB 

Tunnplåt AB och Bjarne Bergqvist vid Luleå tekniska universitet, för deras tid och 

engagemang. Jag vill även rikta ett stort tack till KIMAB, MEFOS och till alla operatörer och 

tekniker som har hjälpt mig med information samt att gjort den statistiska försöksplaneringen 

möjlig. Tack! 
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Sammanfattning 

SSAB Tunnplåt AB i Luleå tillverkar höghållfasta stål och ett viktigt processteg är 

stränggjutningen, där flytande stål gjuts till så kallade slabs; stålstycken som sedan valsas till 

plåt. Under gjutningen rör sig den första delen av anläggningen i en oscillerande rörelse som 

är viktig för processen, men denna rörelse genererar också intryck i det nybildade stålskalets 

yta, varpå stålet riskerar att spricka. Dessa inre och yttre sprickor försämrar slabsens kvalitet. 

Sprickförekomsten kan påverkas genom att styra oscillationsrörelsen under gjutningen. 

Sprickfrekvensen skattas genom att mäta det så kallade oscillationsmärkesdjupet. 

Syftet med denna studie har varit att identifiera vilka faktorer som påverkar 

oscillationsmärkesdjupet. Ett underordnat syfte var att demonstrera hur statistisk 

försöksplanering kan nyttjas i kontinuerliga processer. Arbetet avgränsades till 

stränggjutningsmaskin 4 och stålkvaliteten 35457
1
. 

Förutom statistisk försöksplanering har en processtudie över SSAB Tunnplåt AB:s 

tillverkningsflöde i Luleå gjorts. Personal från olika nivåer inom företaget samt experter inom 

stränggjutning har intervjuats för att generera en bruttolista med faktorer med möjlig påverkan 

på oscillationsmärkesdjupet. Försöksplanen och analysen av försöket gjordes med Design 

Expert
®
 version 6. Ur analysen skapades en modell för de statistiskt signifikanta faktorernas 

effekter för oscillationsmärkesdjupet. 

De faktorer som påverkade oscillationsmärkesdjupet var slaglängden samt samspelet mellan 

frekvens och sinusfaktor. Genom att styra dessa faktorer erhölls ett mindre 

oscillationsmärkesdjup. Gjuthastigheten påverkade inte oscillationsmärkesdjupet, vilket 

betyder att gjuthastigheten kan ökas utan risk för sprickor. 
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 Intern produktgrupp i Luleå, med ämnesspecifikation 61349 i Borlänge. 



Abstract 

SSAB Tunnplåt AB in Luleå produces high-strength steels, and an important process step is 

the continuous casting, where liquid steel is cast into so called slabs; steel ingots that are to be 

rolled into steel sheets. During casting, the first part of the plant moves in an oscillatory 

motion, necessary for the process, but this motion also generates imprints in the newly formed 

steel surface, whereby the steel risk cracking. These internal and external cracks reduce slab 

quality. The presence of the cracks can be affected by controlling the oscillation motion 

during casting. The crack frequency is estimated by measuring the depth of the oscillation 

mark. 

The purpose of this study has been to identify which factors that affect the depth of the 

oscillation mark. A subordinate purpose was to demonstrate how statistical design of 

experiments can be used in continuously processes. The work was demarcated to the 

continuous casting machine 4 and the steel quality 35457
2
. 

Besides design of experiments, a process study across SSAB Tunnplåt AB´s production flow 

in Luleå has been conducted. Interviews were made with staff at various levels within the 

company and with experts within continuous casting to generate a gross list of factors that 

potentially could affect the depth of the oscillation mark. The experimental design and 

analysis were using Design Expert
®
 version 6. From the analysis, a model for the statistically 

significant factors’ effects on the depth of the oscillation mark was created. 

The factors that affected the depth of the oscillation mark were the stroke and the interaction 

between frequency and sinus factor. By controlling these factors, a lower oscillation marking 

depth was obtained. The casting speed did not affect the depth of the oscillation mark, and the 

casting speed can thus be increased without risking cracks. 
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 Internal product group in Luleå, with the material specification 61349 in Borlänge. 
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1 Inledning 

1 Inledning 

 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till examensarbetet, problembeskrivningen, syfte och mål samt arbetets 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

SSAB Tunnplåt AB i Luleå, vilket benämns som SSAB i fortsättningen, är ett förhållandevis 

litet stålverk. Under 2007 tillverkade de cirka 2,8 miljoner ton stål (SSAB Tunnplåt AB, 

2008), jämfört med den totala tillverkningen i världen på cirka 1322 miljoner ton stål (Iron 

and Steel Statistics Bureau, 2008). 

För att kunna möta den hårda konkurrensen har SSAB en strategisk nischning inom 

höghållfasta stål. Förutom nischningen krävs effektivitet i varje led för att bibehålla och stärka 

sin marknadsposition. (SSAB Tunnplåt AB, 2008) 

Som ett led i effektiviseringen vill SSAB öka produktionsflödet, vilket främst görs genom att 

minimera existerande flaskhalsar. En av SSAB:s processer med växlande 

genomströmningshastighet är stränggjutningen. Där stränggjuts stålkvaliteter med varierad 

maximal gjuthastighet beroende på stålkvalitet och legering, vilket bidrar till olika egenskaper 

och begränsningar för stålkvaliteten. Gjuthastigheterna varierar beroende på stålkvalitet 

mellan 1,20 till 1,50 m/min, vilket också är maskinens begränsning. Dessutom vill SSAB 

minska kostnader för kvalitetsbrister som ligger utanför toleranserna. En sådan 

kvalitetsbristkostnad är ytproblem korrelerat till oscilleringen
3
 vid stränggjutningen samt till 

vilken stålkvalitet som stränggjuts. De båda problemen går att se korrelerade till varandra. I 

de fall där den högsta tillåtna gjuthastigheten är låg är också stålkvaliteten svår att stränggjuta 

på grund av djupa oscillationsmärken och sprickor i slabsen, 35457 är ett exempel på en sådan 

stålkvalitet. Om det går att minimera oscillationsmärkesdjupet, går det också att öka 

gjuthastigheten. 

Produktionsteknikerna vid SSAB anser att den påverkan som den hydrauliska oscilleringen 

har på stränggjutningen inte har undersökts tillräckligt, då endast några få inställningar har 

testats. Denna studie fokuserar därför på att undersöka och om möjligt att förbättra 

stränggjutningen, genom att ändra oscilleringsinställningarna. Planeringsrapporten för 

examensarbetet kan ses i Bilaga 1. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien ur ett företagsperspektiv är att finna sambanden mellan de valda 

oscilleringsinställningarna och oscillationsmärkesdjupet för att om möjligt att öka 

gjuthastigheten, det vill säga produktionstakten. Målet är att kunna rekommendera en 

förbättrad processinställning utifrån analysen, med avseende på att minska 

oscillationsmärkesdjupet och öka gjuthastigheten. 

                                                 
3
 Första delen av strängen består av en kokill (gjutform), i vilken det flytande stålet kyls ned kraftigt och bildar 

ett skal. För att stålet inte ska brännas fast i kokillen rör sig denna enligt en sinusvåg och en oscillation uppstår. 
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2 Inledning 

Ett underordnat syfte ur eget perspektiv är att praktikfallet ska ge företag inom basindustrin en 

introduktion till statistisk försöksplanering. Där målet ligger i framtiden och består av att öka 

antalet försök baserade på statistisk försöksplanering. 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsades till stålkod 35457
4
 som är ett höghållfast mikrolegerat peritektiskt

5
 stål. 

Denna stålkvalitet är intressant att undersöka på grund av sin låga gjuthastighet, 

kvalitetsbrister i form av ytproblem korrelerade till oscillationsmärken och hög 

produktionsvolym. Studien avgränsades dessutom till stränggjutningsmaskin 4, eftersom den 

använder en hydraulisk oscillationsmaskin med fler inställningsmöjligheter jämfört med den 

som använts vid stränggjutningsmaskin 5. 

1.4 Beräkning av besparingspotential 

För att kunna motivera ett genomförande av projektet har en beräkning av 

besparingspotentialen gjorts. En ökad gjuthastighet från 1,35 till 1,40 m/min ger en ökad 

produktionskapacitet på cirka 3,7 procent. Under 2007 tillverkades 623 charger av stålkoden 

35457, det vill säga cirka 71 645 ton kalkylerat med en snittvikt per charge på 115 ton 

(Viklund, 2008). En ökning av gjuthastigheten kan endast ske där produktionstiden per charge 

ligger över produktionskedjans takttid, högre gjuttider fås vid smala ämnesbredder. Ponera att 

i hälften av fallen går det att öka gjuthastigheten. En beräkning av tillverkningsökningen för 

stålkod 35457 kan ses nedan: 

3,7% ∙ 71645 𝑡𝑜𝑛 ∙ 50% = 1325 𝑡𝑜𝑛    [1] 

Enligt [1] ger det en tillverkningsökning med 1325 ton under samma produktionstid, vilket 

motsvarar ett år. Ett generellt täckningsbidrag enligt Önneskog (2008) ligger på 2000 

SEK/ton. Beräkning av den ökade förtjänsten kan ses nedan: 

1325 𝑡𝑜𝑛/å𝑟 ∙ 2000 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 = 2650000 𝑆𝐸𝐾/å𝑟   [2] 

Det ger en totalt ökad förtjänst enligt [2] på 2 650 000 SEK/år. 

  

                                                 
4
 Intern produktgrupp i Luleå, med ämnesspecifikation 61349 i Borlänge. 

5
 En benämning på en kvalitet som ligger inom ett snävt kolhaltsområde, cirka 0,10 viktprocent C, som ger stålet 

en maximal hållfasthet där stelningstiden fortfarande är liten och mikrosegringsgraden är låg. (Wolf, 1997) 
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3 Inledning 

Även i nästkommande produktionsled, valsningen, går det att hitta kvalitetsbristkostnader. I 

en intervju med Hägglund (2008), framgick det att stålkoden 35457 hade tre olika defekter 

som klassificerades i två olika nivåer under perioden 2007-11-01 till 2008-11-01. De 

klassificeringarna som kundes göras var sekunda
6
 och spärrad

7
, där defekterna var flagor, 

kantflagor och stråk. En sammanställning för stålkod 35457 kan ses nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. Beskriver mängden defekter för stålkod 35457, där defekterna är uppdelat i tre områden: flagor, kantflagor 

och stråk. Vid defekt har en av två klassificeringar gjorts: sekunda eller spärrad. Data kommer från SSAB Tunnplåt 

Borlänge och gäller för perioden 2007-11-01 till 2008-11-01. (Hägglöv, 2008) 

Den totala mängden som klassificerats som sekunda för stålkod 35457 under perioden 

uppgick till cirka 814 ton. Ett snittpris ligger normalt kring 70 procent av marknadspriset, där 

ett generellt täckningsbidrag enligt Önneskog (2008) ligger på 2000 SEK/ton. En beräkning 

av kvalitetskostnaden kan ses nedan: 

814 𝑡𝑜𝑛/å𝑟 ∙ 30% ∙ 2000 𝑆𝐸𝐾/𝑡𝑜𝑛 = 488000 𝑆𝐸𝐾/å𝑟  [3] 

Enligt [3] ger det en kvalitetsbristkostnad på 488 000 SEK/år. 

 

                                                 
6
 Säljs till kund med ett reducerat pris. 

7
 Kunden godkänner eventuella kvalitetsbrister och köper till fullt pris. 
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4 Processkartläggning 

2 Processkartläggning 

 

I nedanstående kapitel ges en beskrivning över produktionsflödet vid SSAB i Luleå, baserad på egna 

observationer samt information från produktionstekniker och produktionspersonal. 

 

2.1 Processflödet 

Det första steget i ståltillverkningsprocessen sker vid masugnen, som fylls kontinuerligt med 

malmpellets, koks och kalk. Råjärn tappas regelbundet från masugnen och transporteras till 

stålverket, den biprodukt som separeras vid tappningen kallas slagg. Därefter renas råjärnet 

från svavel genom att kalciumkarbid injiceras i råjärnet som binder svavlet och åker upp till 

ytan, som skrapas av. Det är först vid LD konvertern som råjärnet blir till stål, när svavel- och 

kolhalten sänks med hjälp av syrgas, även här skapas restprodukter som separeras. Stålet 

förädlas vidare genom förädlingsprocesserna CAS-OB
8
 eller RH

9
. I CAS-OB tillsätts legering 

och temperaturen justeras. RH behandlar råstålet under vakuum där kol avlägsnas till extremt 

låga kolhalter och hög renhet, ingen justering av temperaturen går att göra. När stålet har 

förädlats färdigt stränggjuts det. För en illustration över processflödet se Figur 2. 

 

Figur 2. Processflödet för ståltillverkningen vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Flödet börjar från masugnen och avslutas 

med utlastning i adjustaget. Ungefärlig tid för varje process illustreras parallellt med processflödet. 

2.2 Stränggjutning 

Efter att CAS-OB eller RH har legerat stålet till önskad kvalitet ska stålet gjutas ut. 

Gjutningen sker i en kontinuerlig process med en optimal takttid på cirka 36 minuter, vilket är 

den tid det tar att gjuta ut en skänk som innehåller cirka 110 ton stål. Takttiden kan dock 

variera upp till cirka 60 minuter beroende stålkvalitet och ämnesbredd, eftersom gjuthastighet 

varierar beroende på stålkvalitet och ämnesbredd. Går det under 36 minuter har den övriga 

produktionen längst linjen svårt att hinna. 

                                                 
8
 Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling - Oxygen Blowing. 

9
 Ruhrstahl Heraeus. 
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5 Processkartläggning 

Följande text illustreras i Figur 3. Skänken leder ned stålet i en gjutlåda som rymmer cirka 16-

20 ton. Gjutlådan gjuts i sekvenser från tre till sex skänkar innan den växlas till en ny 

gjutlåda, vilket sker utan att processen avbryts. Själva stränggjutningsprocessen körs med 

hjälp av ”´No Man Casting” förkortas till NMC, vilket är en benämning av automatisk drift 

med manuell övervakning. Varje lådväxling, sotning och klappning
10

 sker dock manuellt. 

 

Figur 3. Illustration över stränggjutningen, från flytande stål till slabs (SSAB Tunnplåt AB, 2008). 

Från gjutlådan tappas stålet ner i kokillen som fungerar som form och stöd för det stelnande 

skalet. Stelningen av skalet fås genom kraftig kylning där kopparplattor transporterar bort 

värmen med hjälp av kylvatten. Dessutom oscillerar kokillen för att inte stålet ska brännas fast 

i kopparplattan. För att minska friktionen mellan kokillen och stålet används infiltration av 

gjutpulver som fungerar som ett smörjmedel då det smälts till en gjutpulverslagg. 

Därefter dras stålet ner i gjutbågen, där det valsas mellan rullar samtidigt som kylningen 

fortsätter. Kylningen av stålet sker genom vattenkylning, rullkontakt och strålning. För att 

underlätta byten och underhåll sitter rullarna grupperade i så kallade segment. Längden på 

gjutbågen vid stränggjutningsmaskin 4 är cirka 24 meter, vilket också begränsar maskinens 

maximala gjuthastighet, i detta fall till 1,50 m/min. Orsaken till detta är att ämnet måste vara i 

solid form när det lämnar sista rullen i maskinen. Annars kan en så kallad ”Mobydick” uppstå, 

det vill säga att ämnet sväller upp. 

När stålet kommer ut ur maskinen har det stelnat och kapas därefter i önskade längder som 

kallas slabs. Därefter sker märkning innan slabsen skickas vidare till avsvalning. Syning och 

lastning görs i adjustaget, se Figur 2. 

                                                 
10

 Sotning och klappning görs då gjutröret, vilket sammankopplar gjutlådan med kokillen (gjutform), täpps igen 

av slaggprodukter. 
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6 Metod 

3 Metod 

 

Kapitel tar upp de metoder som har använts för att uppfylla examensarbetets syfte, samt en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Arbetsgång 

För att skapa en förståelse för processen och problematiken bakom studiens syfte studerades 

hela processflödet vid SSAB i Luleå, från masugnen till adjustaget. En mer detaljerad studie 

gjordes vid stränggjutningen samt vid de närliggande och sammankopplande processerna, det 

vill säga CAS-OB och adjustaget. Det gav både en helhetsbild över hela 

tillverkningsprocessen samt en mer detaljerad bild över stränggjutningen, detta gjordes genom 

egna studier och intervjuer av produktionspersonal. Därefter gjordes en undersökning och 

identifiering av de faktorer som både påverkar och påverkas av stränggjutningen, vilket 

gjordes i samråden med produktionspersonal, produktionstekniker och forskare inom 

metallurgi. Dessutom gjordes en litteraturstudie kring stränggjutning, främst inriktad mot 

oscillationsmärken och dess betydelse för sprickbildning. 

3.2 Angreppssätt 

För att uppnå syftet med examensarbetet har följande angreppssätt används: 

 Litteraturstudie 

 Intervjuer 

 DMAIC 

 Statistisk försöksplanering 

3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie används för att skapa övergripande bild samt fördjupad kunskap inom 

stränggjutning och oscillering, där målet är att ta fram relevant information för 

undersökningen. Informationen kommer från böcker, tidskrifter, avhandlingar och andra 

tryckta källor. Förutom Lucia, Libris och Samsök har även Jernkontorets
11

 sökmotor inom 

forskning använts och Googles sökmotor via Internet. De sökord som har använts är bland 

annat oscillering, oscillation, stränggjutning, metallurgi och Continuously Casting. 

Handledaren och andra berörda personer har dessutom lånat ut olika böcker och rapporter 

inom stränggjutning och oscillationsmärkenas betydelse, utifrån dessa har ytterligare 

referenser insamlats. 

3.2.2 Intervjuer 

Genom intervjuer kan arbetslivserfarenheten hos kunnig personal inom företaget komma till 

stor användning. I detta examensarbete görs kvalitativa intervjuer med ett öppet format och på 

                                                 
11

 Sökresurs inom forskning för branschsammanslutning där flera stålproducenter från Norden är medlemmar. 



 

  
7 

 
  

7 Metod 

förhand bestämda frågeställningar. Detta görs för att hålla sig mellan en för strukturerad 

intervju, som kan kännas hämmande för intervjuaren och den intervjuade, och en för öppen 

intervju som kan leda till att viktiga frågeställningar inte tas upp. I och med det kan 

respondenten styra utvecklingen av intervjun i stor utsträckning utan att missa viktiga 

frågeställningar. 

3.3 DMAIC 

DMAIC är en förbättringsmetod som har sitt ursprung från Sex Sigma och består av fem 

faser: Define, Measure, Analyse, Improve och Control. De fem olika faserna i DMAIC bör 

följas av den struktur som redovisas i Figur 4. Dessa kan delas upp i olika kontrollpunkter 

som ger ett systematiskt och kontrollerat arbetssätt. Dessa måste inte följas utan ska mer ses 

som stöd i förbättringsprocessen. (Magnusson, Kroslid, & Bergman, 2003) 

 

 

Figur 4. DMAIC med de fem faserna (Magnusson, Kroslid, & Bergman, 2003). 

Olika författare har skrivit om DMAIC med egna tolkningar och värderingar där bland annat 

kontrollpunkterna varierar. De författare som används i denna studie är Magnusson et al 

(2003) och Juran (2003), deras individuella kontrollpunkter är representerade i Bilaga 2. 

Eftersom statistisk försöksplanering är det verktyg som används har kontrollpunkterna 

anpassats efter det, vilket har gjorts utifrån de båda författarnas tolkningar samt justeringar 

och inlägg. 
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Nedan följer kontrollpunkter för varje fas i DMAIC som har legat till grund för den statistiska 

försöksplaneringen: 

Define 

 Skapa och prioritera projekt med tydlig projektformulering 

 Identifiera y som en faktor att förbättra 

 Ta fram en projektplan innehållande en tidsplan 

 Ta fram en processkarta för att skapa förståelse över aktuell process 

 Undersök potentiell besparingspotential 

Measure 

 För varje y, identifiera påverkande faktorer x 

 Upprätta en försöksplan 

 Samla in data om x och y, för att kunna identifiera kritiska processparametrar kan 

experiment göras 

Analyse 

 Analysera y baserat på insamlad data 

 Identifiera de x som påverkar y 

 Analysera relationen mellan x och y 

 Bekräfta de avgörande parametrarna för processens prestanda 

Improve 

 Optimera processens prestation 

 Kostnad/lönsamhets analys 

 Implementera den bästa lösningen 

Control 

 Verifiera de planerande förbättringarna 

 Bestäm kostnadsbesparing 

 Fastställ resultat och dokumentera 
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3.4 Statistisk försöksplanering 

Gällande statistisk försöksplanering förklarar Bergman och Klefsjö (2001) att välplanerade 

försök ger kunskap om parametrar som påverkar produkter och processer. De talar också om 

vilka parametervärden som ska väljas för att få en så bra produkt eller process som möjligt. 

I statistisk försöksplanering studeras den effekt som uppkommer då flera parametrar ändras 

samtidigt. Detta är ett aktivt angreppssätt som medför att sambanden mellan ett flertal 

processvariabler x och resultatvariabler y kan undersökas. (Brassard, Skarin, & Johansson, 

2003) 

Enligt Bergman (1992) är det huvudsakliga syftet med försöksplanering att: 

 Generera kunskap om den aktuella processen samt kvalitetspåverkande faktorer och 

samspel mellan dessa. 

 Skapa en teoretisk modell över den aktuella processen, utifrån vilken optimal 

parameterinställning som kan hittas. 

 Skapa en stabil och mer robust process med mindre variation och känslighet mot 

störningar. 

 Reducera tillverkningskostnaden för produkten. 

3.4.1 Tvånivåers faktorförsök 

Ett tvånivåers faktorförsök är ett faktorförsök där varje faktor varieras på två nivåer. Dessa 

brukar betecknas 2
k
, där 2 står för antalet nivåer och k anger hur många faktorer som varieras 

i försöket. 

Används i störst utsträckning enligt Olausson (1992) för att: 

 De är ekonomiskt fördelaktiga och kräver få prov per faktor relativt andra metoder 

 Det går att genomföra reducerade faktorförsök med tillförlitliga resultat 

 Är enkla att analysera och tolka resultatet 

Vid tvånivåers faktorförsök antas att linjära samband existerar mellan faktorerna samt att de 

är oberoende varandra. Om så inte är fallet får det ses som en begränsning för vad som går att 

tolka. (Olausson, 1992) 

3.4.2 Resultatvariabeln 

För att experimentet ska bli framgångsrikt är det viktigt att välja rätt resultatvariabel. Med 

resultatvariabel menas den variabel som experimentet syftar till att förbättra. En kontinuerlig 

kvantitativ resultatvariabel kommer att ge mer information på färre försök än en kategorisk 

eller diskret variabel. (Bergman, 1992) 
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3.4.3 Påverkande faktorer 

De faktorer som påverkar resultatvariabeln kallas påverkande faktorer. Det är viktigt att dessa 

faktorer är oberoende av varandra. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

3.4.4 Konstanta faktorer och störfaktorer 

Alla faktorer som inte ska varieras ska hållas så konstanta som är möjligt. De faktorer som 

inte går att hålla på en konstant nivå kallas för störfaktorer. För att minska risken för att en 

störfaktor ska påverka resultatet kan randomisering användas, vilket nämns längre fram. 

3.4.5 Centrumpunkter 

Som tidigare nämnts är en kritisk begränsning med tvånivåers faktorförsök att de antar att 

linjära samband finns mellan faktorerna. Tvånivåers faktorförsök fungerar dock trots 

avvikelserna från ett linjärt samband, inom rimliga gränser. Centrumpunkterna läggs till den 

ursprungliga försöksplanen och motsvaras av nivån mitt mellan låg och hög nivå för samtliga 

ingående faktorer. Om observationerna i centrumpunkterna avviker från de värden som den 

förklarande modellen uppskattar kan kurvatur misstänkas. (Montgomery, 2005 a) 

3.4.6 Förklarande modell 

En förklarande modell är enligt Hansson och Bódizs (1999) ett matematiskt samband som 

visar hur responsvariabeln beror på faktorerna och samspelen. 

=𝑦
^ +𝑦

− 𝑎1 ∙ 𝑥2 + 𝑎2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑎12 ∙ 𝑥1𝑥2 + ⋯   [4] 

där 

=𝑦
^  modellskattning av resultatvariabelns värde 

=𝑦
−  medelvärdet av resultatvariabeln vid samtliga försöksbetingelser 

𝑎 i = halva effekten för faktor i 

𝑎 ij = halva effekten för samspelet mellan faktorerna i och j 

xi = faktor i 

3.4.7 Randomisering 

Randomisering innebär att försöken i en försöksomgång genomförs i en slumpmässig 

ordning. Genom randomisering minskar risken att störfaktorer som varierar med tiden inte 

inkluderas i en huvudfaktor på grund av försöksordningen, vilket i sin tur minskar risken för 

felaktiga slutsatser. (Montgomery, 2005 b) 

3.4.8 Replikat och duplikat 

Replikat innebär att samma faktorinställning görs flera gånger i en försöksserie, det reflekterar 

källan av variansen både mellan och inom körningen. Duplikat är att flera observationer görs 

på samma faktorinställning, denna metod minskar den inneboende spridningen från 

mätsystemet eller mätinstrumentet. (Montgomery, 2005 a) 
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3.4.9 Transformationer 

En transformation görs om den förklarande modellen beror av produkten av effekten istället 

för summan. Den vanligaste typen av transformation är logaritmen. (Montgomery, 2005 a) 

3.4.10 Restvärdesanalys 

Restvärde är den del av observationen som inte kan förklaras av de effekter som bedömts som 

aktiva utifrån de genomförda försöken (Hansson & Bódizs, 1999). 

Den programvara som har använts vid konstruktion och analys av försöksplaneringen är 

Design Expert
®
 version 6. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet och reliabilitet värderas informationen som samlats in, de slutsatser som dragits 

och den metod som har använts, att de är giltiga och korrekta. 

Validitet är de resultat som framkommit i forskning och dess giltighet och relevans kopplat 

till teorin och empirin. För hög validitet krävs att det som var avsett att mätas verkligen mättes 

samt att det finns en stark koppling mellan teori och empiri. Reliabilitet är hur pålitliga 

resultaten och mätningarna som gjorts är. För hög reliabilitet krävs att oberoende mätningar 

skall kunna göras med ungefärliga slutsatser vid de olika mättillfällena. (Halvorsen, 1992) 

För att få trovärdiga resultaten i slutändan anses det vara viktigt att ta hänsyn till validiteten 

och reliabiliteten redan i planeringsfasen. Detta examensarbete tog därför hänsyn till att flera 

olika källor skulle användas vid litteraturstudien och att faktorförsöken skulle vara väl 

planerade med randomiserad försöksordning, allt för att stärka validiteten. Reliabiliteten 

ökades genom att kontrollmätningar gjordes för varje faktorförsök. 
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4 Sprickbildningsteori 

 

Följande kapitel behandlar teorier kring peritektiskt stål, uppkomst av oscillationsmärken, sprickbildning och 

metoder för att minimera oscillationsmärken. 

 

4.1 Peritektiskt stål 

Peritektiskt stål är en benämning på en stålkvalitet som ligger inom ett snävt kolhaltsområde, 

cirka 0,10 viktprocent C, som ger stålet en maximal hållfasthet där stelningstiden fortfarande 

är liten och mikrosegringsgraden är låg. Stålet har däremot stor känslighet för insjukningar 

och ojämn skaltillväxt. Det bildade skalet krymper ifrån kokillen, vilket gör det okänsligt för 

fastbränningar. (Wolf, 1997) 

4.2 Orsak till uppkomst av oscillationsmärken 

Orsaken till att oscilleringsmärken uppstår är dels på grund av den ytspänning som skapas då 

skalet stelnar och dels på grund av samverkan mellan trycket från det flytande stålet och 

kokillens rörelser. När kokillen förflyttas uppåt böjs den övre delen av det stelnande stålskalet 

inåt eftersom det motverkande trycket från smältan tillfälligt upphört. När kokillen förflyttas 

nedåt böjs den böjda delen tillbaks mot kokillväggen av smältan, ett oscillationsmärke har 

uppkommit, se Figur 5. (Andersson, 2008) 

 

Figur 5. Schematisk bild på tillbakaböjt oscillationsmärke. På den vänstra bilden färdas kokillen uppåt och en kraftig 

böjning inåt skapas av det stelnande stålskalet. Vid den högra bilden färdas kokillen nedåt och böjningen trycks 

tillbaka mot kokillen. (Andersson, 2008) 
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4.3 Sprickbildning beroende på oscillationsmärkesdjupet 

Det går inte att säga entydigt när oscillationsmärkena är skadliga. Oscillationsmärken med 

djup av 0,1 till 0,2 mm innebär i allmänhet inga problem för ytornas kvalitet. För stålsorter 

inom det peritektiska området bidrar oscillationsmärken oftare till ytliga fel jämför med andra 

stålsorter. (Hackel, 1985) 

För de peritektiska stålen tenderar oscillationsmärkena att bli djupa, upp till 0,8 mm eller mer. 

Problemet med oscillationsmärken är aktuella då dessa är djupare än 0,2 mm. Orsaken består i 

att stålet har en annorlunda sammansättning i närheten av oscillationsmärken samt att 

märkena också fungerar som mekaniska sprickinitieringspunkter. Det sker alltså en segring
12

 

av olika element i dess närhet. Dessa segringar bidrar till att sprickor initieras. I botten av 

djupa oscilleringsmärken kan tvär- och hörnsprickor bildas och propageras. (Tomno, 1979) 

4.4 Metoder för att minimera segring i oscillationsmärken 

För att minimera segring i oscillationsmärkena bör stelningen vara jämn och enhetlig, där 

kylningen av det nybildande stålskalet ska vara långssam. För att minska djupet på 

oscillationsmärkena bör hög frekvens och liten slaglängd väljas inom acceptabel nivå. Stål 

inom det peritektiska området bör undvikas. (Tomno, 1979) 
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5 Empiriska studier 

 

Kapitlet behandlar planering och genomförande av faktorförsöket. 

 

5.1 Val av resultatvariabel 

Som resultatvariabel valdes oscillationsmärkesdjupet, mätt i mm, vilket ska minimeras. 

Kunskapen kring vilken resultatvariabel och metod som skulle användas diskuterades fram 

med SSAB och KIMAB, som hade gjort liknande försök vid tidigare tillfälle. Orsaken till att 

oscillationsmärkesdjupet valdes som resultatvariabeln var dess korrelation till sprickor enligt 

teorin i kapitel 4.3. 

5.2 Mätutrustning 

Mätutrustningen som användes för att kunna mäta oscillationsmärkesdjupet kommer från 

KIMAB och består av en laser som är fastmonterad på en aluminiumprofil. Lasern rör sig i 

konstant hastighet utefter skenan med hjälp av ett motordrivet band, se Figur 6. 

 

Figur 6. Mätutrustning i form av en laser på en aluminiumprofil. På den vänstra bilden ses hänganordningen i form 

av en metallprofil som spänns fast med hjälp av tvingar. På den högra bilden ses en närbild på lasern och det 

motordrivna bandet. 

Lasern kopplas via en bärbar laptop till OSM II, en mjukvara specialkonstruerad av KIMAB 

enbart för denna utrustning. Avståndet mellan lasern och den yta som skall mätas måste ligga 

inom ett lämpligt avstånd, vilket testades fram. Sedan konfigureras de parametrar som 

kontrollerar mätningen, mätfrekvensen valdes till 1000 Hz och mättiden till 20 sek. 

Mätningen utvärderades genom att varje oscillationsmärke markerades individuellt, vilket 

gjordes genom att markera oscillationsmärkets båda övre kanter och dess lägsta djup. En 

grafisk förklaring kan ses i Figur 7. De markerade värdena gav ett medelvärde och 

standardavvikelse för oscillationsmärkesdjupet vid varje försök i mm. 



 

  
15 

 
  

15 Empiriska studier 

 

Figur 7. Oscillationsmärkena markeras i OSM II utifrån mätdata lasern samlat in. Markeringen i form av en elips 

visar ett oscillationsmärke med två punkter upptill och ett nedtill, detta ger ett medelvärde för oscillationsdjupet. 

Exemplet är hämtat från körordning 11 där x-axeln står för lämgden i millimeter och y-axeln står för djupet i mm. 

5.3 Val av påverkande faktorer och deras nivåer 

De undersökta faktorerna valdes efter diskussioner med personer med kunskaper och 

erfarenheter kring processen. Oscillationen har sex parametrar som går att ställa in, men för 

att kunna använda statistisk försöksplanering måste faktorerna vara oberoende av varandra, 

vilket var fallet för tre av faktorerna: Slaglängd, frekvens och sinusfaktor. Sinusfaktorn 

beskriver oscillationsrörelsen där ett värde över 0,5 gör att oscillationsrörelsen går snabbare 

nedåt än uppåt, vice versa för ett värde under 0,5. En illustration kan ses i Figur 8. Dessutom 

valdes gjuthastigheten som en faktor att undersöka, då det var av intresse att öka den. 

 

Figur 8. Visar en sinusvåg under två perioder, där första perioden visas med en sinusfaktor på 0,75 och den andra 

med en sinusfaktor på 0,5. 
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Ett tvånivåers faktorförsök med fyra faktorer gav en 2
4
 försöksplan, det vill säga 16 försök. 

Nivåerna på försöksinställningarna valdes först och främst genom att undersöka de nuvarande 

inställningarna, där de nya inställningarna valdes på en lägre och högre nivå i förhållande till 

de nuvarande inställningarna. För gjuthastigheten var nuvarande och högre inställning av 

intresse. 

De nya nivåerna simulerades i Luleå Caster Oscillator Control, för att kontrollera den 

negativa och positiva strip-tid samt gjutpulverförbrukningen. Den negativa strip-tiden 

förklarar hur mycket fortare kokillen transporteras nedåt i förhållande till gjuthastigheten. 

Positiv strip-tid förklarar det konverterade förloppet, det vill säga hur mycket fortare kokillen 

transporteras uppåt i förhållande till gjuthastigheten. Dessa var tvungna att ligga inom 

specifika intervaller för att tillgodose smörjning av kokillen. Intervallet för den negativa strip-

tid bör ligga mellan 0,1 < x < 0,2 och positiv strip-tid inom 0,3 < x < 0,5. 

De valda faktorerna med individuella försöksinställningar kan ses i Tabell 1. Låg nivå för 

inställningen av frekvensen ligger ovanför den nuvarande inställningen, orsaken till det var att 

tillräcklig smörjning inte uppnåddes då både slaglängd och frekvens valdes på låg nivå. En 

kompromiss var tvunget att göras och i enlighet med kapitel 4.4, att hög frekvens bör väljas, 

valdes frekvensen som faktorn att ligga ovanför den nuvarande inställningen. 

Tabell 1. Påverkande faktorer med nuvarande inställning, försöksinställning, förväntad bästa inställning och 

förväntad storlek av effekt. 

- +

Slaglängd 5,7 mm 5 mm 8 mm Låg Låg

Frekvens 116 slag/min 120 slag/min 150 slag/min Hög Låg

Sinusfaktor 0,5 0,5 0,65 Låg Låg

Gjuthastighet 1,35 m/min 1,35 m/min 1,45 m/min Låg Hög

Påverkande 

faktorer

Nuvarande 

inställning

Försöksinställning Förväntad 

bästa 

inställning

Förväntad 

storlek av 

effekt

 

För att kunna undersöka om förhållande mellan försöksinställningarna var linjära ingick tre 

centrumpunkter i faktorförsöket. Centrumpunkternas inställningar kan ses i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Försöksinställning för centrumpunkterna. 

Påverkande 

faktorer

Försöksinställ

ning

Slaglängd 6,5 mm

Frekvens 135 slag/min

Sinusfaktor 0,58

Gjuthastighet 1,40 m/min  
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5.4 Konstanta faktorer och störfaktorer 

Följande faktorer hölls på en konstant nivå under hela försöket: 

 Ämnets bredd: 1540 mm 

 Ämnets längd: 11 m 

 Ämnets tjocklek: 220 mm 

 Gjutpulversort: Vanligt peritektiskt gjutpulver 

 Maskinstatus: Genomfördes i en och samma sekvens 

 Vattenplanet: Nuvarande inställning
13

 

 Testet utfördes endast i mitten av varje charge: Ämnesnummer 43 

De identifierade störfaktorerna är: 

 Argon stoppare och skyddsrör: 5,8 liter/min 

o Påverkas av igensättning och kan bidra till ökad mängd slaggpartiklar, vilket 

ger en sämre kvalitet på stålet 

 Vikt gjutlåda: 15 ton, definitivt inom intervallet 13 till 17 ton 

 Gjuttemperatur: Inom intervallet 1525 till 1558 grader Celsius 

o Hög temperatur ökar risken för genombrott eller ”mobydick”, vilket leder till 

produktionsstopp 

o Låg temperatur ökar risken för frysning, vilket leder till produktionsstopp 

 Gjutpulverförbrukning: Liten variation enligt simulering 

o Gjutpulvret smörjer kokillen och förhindrar fastbränningar, vilket leder till 

produktionsstopp 

 Avsvalning: Stackas
14

 

o Kraftig avsvalning ökar sprickbildningen 

 Analys av legering: Två gånger per charge 

o Vid analysbom
15

 förkastas försöket 

5.5 Val av försöksplan 

Ett fullständigt faktorförsök med fyra faktorer och tre centrumpunkter valdes. Totalt blev det 

17 olika försöksinställningar med 19 försök. Försöksplanen återfinns i Bilaga 3. Jag avstod 

från att göra replikat eftersom ett fullständigt faktorförsök prioriterades. Den programvaran 

som användes vid konstruerandet av försöksplanen var Design Expert
®
 version 6. 

Av de påverkande faktorerna var det främst gjuthastigheten som antogs falla ut som 

signifikant effekt, där högre gjuthastighet förmodades ge djupare oscillationsmärken. Även 

slaglängd och frekvens förväntades ha effekt och kunna falla ut som signifikanta effekter, 

efter förväntad effekt enligt Tabell 1. 
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 Intern inställning: 3C. 
14

 Ämnena läggs på varandra för att öka avsvalningstiden och minimera bildandet av sprickor. 
15

 Avvikelser bortom bestämda styrgränser klassas som analysbom och annan kvalitet på stålet fås.  
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5.6 Genomförande av försök och mätning 

Faktorförsöken genomfördes den 5 november 2008 i normal drift och tog cirka 14 timmar. 

För att minimera driftstörningar på grund av försöken gjordes försöken enbart på 

ämnesnummer 43, den övriga tiden anpassades gjuthastighet så att en produktionstakt på 36 

minuter per charge erhölls. 

Ett av försöken (körordning 16) ströks på grund av en kombination mellan att den negativa 

strip-tiden låg nära den undre gränsen för vad som var godkänt, en orolig förman och att en ny 

travers installerades ovanför stränggjutningsmaskin 4. Förmannen hade tänkt förbjuda alla 

försök men en kompromiss gjordes. 

Ytterligare ett försök togs bort (körordning 11) på grund av för hög kolhalt, detta 

kompletterades med ett nytt (körordning 20). Det verkliga utfallet över den valda 

försöksplanen kan ses i Bilaga 3. 

Responsmätningen av oscillationsmärkesdjupet gjordes i adjustaget efter att ämnesbitarna 

stackats och svalnats. Alla mätningar sparades i mjukvaruprogrammet OSM II och 

konverterades sedan till Excel, där medelvärde och standardavvikelse beräknades. Antalet 

mätvärden varierade för varje körordning, vilket var korrelerat till inställningsparametrarna 

slaglängd, frekvens och gjuthastighet. Exempelvis fås färre antal mätningar per längdenhet 

vid högre gjuthastighet, lägre frekvens och större slaglängd. En sammanställning kan ses i 

Bilaga 4. 

Mätvärdena analyserades i StatGraphic för undersökning av eventuella uteliggare. 

Faktorförsöken av medelvärdet och standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet 

analyserades i Design Expert
®
 version 6. 

En aspekt som uppkom vid diskussionerna kring faktorförsöken var att undersöka vilken 

inställning som bör användas vid gjutstart. Då de har problem med startgenombrott
16

. 
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 Vid start läcker flytande stål in i maskinen på grund av otillräcklig skalbildning, vilket leder till långa 

produktionsstopp. 
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6 Analys 

 

Följande kapitel analyserar respektive respons från faktorförsöket. 

 

6.1 Statistisk bearbetning av oscillationsmärkesdjup 

Spridningen på den insamlade mätdata undersöktes, en grafisk sammanställning kan ses i 

Figur 9. Tendenser till att vissa mätvärden inom mätserien är uteliggare, detta gäller främst 

för 7:e, 13:e och 17:e körordningen. Dessa eventuella uteliggare kan inte exkluderas från 

försöksplanen då de kan bero på de använda processparametrarna. 

 

Figur 9. Spridningskartläggning för mätvärdena sorterade efter körordning, med responsen oscilleringsmärkesdjupet 

mätt med laser i enheten mm. 

6.2 Analys av medelvärdet för oscillationsmärkesdjup 

Vid analysen av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet föll två effekter ut som 

signifikanta, huvudeffekten A (slaglängd) och samspelseffekten BC (frekvens och 

sinusfaktor), en sammanfattning av variansanalysen (ANOVA
17

) kan ses i Tabell 3. Normalt 

används den hierarkiska principen, det vill säga att samspelseffekternas huvudeffekter ska tas 

med oavsett om de är signifikanta. I detta fall påverkade den hierarkiska ordningen den 

predikterade förklaringsgraden i allt för stor omfattning, vilket gjorde att den hierarkiska 
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ordningen uteslutandes. För att kunna motivera detta har samma resonemang använts av 

Montgomery, Myers, Carter och Vining (2005). För övrigt kan hela variansanalysen 

(ANOVA) ses i Bilaga 5. 

Tabell 3. Sammanfattning ur ANOVA av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet, där huvudeffekten A (slaglängd) 

och samspelseffekten BC (frekvens och sinusfaktor) är signifikanta. 

Källa Summan av källa DF Medelvärde F Värde Sannolikheten > F

Modell 0.010 2 5.028E-003 11.01 0.0011 signifikant

A 5.398E-003 1 5.398E-003 11.82 0.0037

BC 5.367E-003 1 5.367E-003 11.75 0.0037

Residual 6.850E-003 15 4.567E-004

Förkasta modell 6.599E-003 13 5.076E-004 4.05 0.2152 inte signifikant

Rent fel 2.507E-004 2 1.253E-004

Totalt 0.017 17

 

Förklaringsgraden för modellen var cirka 59 procent och den justerade förklaringsgraden var 

cirka 54 procent. Det innebär att mer än hälften av all variation förklarades av modellen. Den 

predikterade förklaringsgraden var cirka 40 procent, vilket anses vara rimligt i förhållande till 

den justerade förklaringsgraden. En analys gjordes även utan de uteliggare som 

uppmärksammats med näst intill identiska resultat gällande modellens förklaringsgrad och 

signifikanta effekter. 

Den förklarande modellen för medelvärdet av oscillationsmärkesdjupet med kodade faktorer 

utan hierarkisk ordning kan ses nedan: 

𝑌1  = 0,23 + 0,019𝐴 − 0,019𝐵𝐶    [5] 

Restvärdesanalysen indikerade inget utöver det normala och de standardiserade restvärdena 

låg inom lämpligt intervall, vilket kan ses i Bilaga 7. 

För att minimera medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet valdes huvudeffekten A 

(slaglängd) på låg nivå. De båda huvudeffekterna B (frekvens) och C (sinusfaktor) tillhörande 

samspelseffekten BC (frekvens och sinusfaktor) kan väljas antigen på låg eller hög nivå, 

vilket kan ses i Figur 10. Valet av nivå för samspelseffekten görs efter vad som är lämpligast 

eller mest ekonomiskt. 
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Figur 10. Samspelskartläggning över effekterna B (frekvens) och C (sinusfaktor), där det tydligt ses att båda ska 

väljas på hög eller låg nivå för att minimera medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet. 

Huvudeffekten D (gjuthastighet) föll inte ut som signifikant effekt och påverkade således inte 

oscillationsmärkesdjupet, valfri nivå kan väljas. 

6.3 Analys av standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjup 

Analysen av standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet gav en indikation på om det 

fanns någon effekt som varierade mer i förhållande till övriga effekter. Detta var intressant att 

undersöka då en låg standardavvikelse ger en robustare konstruktion. För att kunna analysera 

standaravvikelsen gjordes en transformation baserat på naturliga logaritmen, då den beskriver 

standardavvikelsen lämpligast. Analysen gav den signifikanta huvudeffekten A (slaglängd) 

och samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens), en sammanfattning av variansanalysen 

(ANOVA) kan ses i Tabell 4. Även här valdes den hierarkiska principen bort då den 

predikterade förklaringsgraden blev för låg i förhållande till den justerade förklaringsgraden. 

Hela variansanalysen (ANOVA) kan ses i Bilaga 6. 
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Tabell 4. Sammanfattning ur ANOVA av standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet, där huvudeffekten A 

(slaglängd) och samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens) är signifikanta. 

Källa Summan av källa DF Medelvärde F Värde Sannolikheten > F

Modell 0.34 2 0.17 8.65 0.0032 signifikant

A 0.14 1 0.14 7.28 0.0165

AB 0.17 1 0.17 8.80 0.0096

Residual 0.29 15 0.019

Förkasta modell 0.29 13 0.022 68.83 0.0144 inte signifikant

Rent fel 6.499E-004 2 3.250E-004

Totalt 0.63 17

 

Förklaringsgraden för modellen var cirka 54 procent, där den justerade förklaringsgraden var 

cirka 47 procent. Den predikterade förklaringsgraden var cirka 31 procent, vilket anses vara 

rimligt i förhållande till den justerade förklaringsgraden. En analys gjordes även utan de 

uteliggare som uppmärksammats med näst intill identiska resultat gällande modellens 

förklaringsgrad och signifikanta effekter. 

Den förklarande modellen för standardavvikelsen av oscillationsmärkesdjupet med kodade 

faktorer utan hierarkisk ordning kan ses nedan: 

ln 𝑌2 = −2,05 + 0,098𝐴 − 0,11𝐴𝐵    [6] 

Restvärdesanalysen indikerade inget utöver det normala och de standardiserade restvärdena 

låg inom lämpligt intervall, vilket kan ses i Bilaga 8. 

För att minimera standardavvikelsen valdes huvudeffekten A (slaglängd) på låg nivå och för 

samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens) valdes de båda huvudeffekterna antigen på låg 

eller hög nivå, se Figur 11 för en samspelskartläggning. 
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Figur 11. Samspelskartläggning över effekterna A (slaglängd) och B (frekvens), eftersom responsen är transformerad 

med den naturliga logaritmen bör ex användas för att beräkna det ”verkliga” värdet. För att minimera 

standaravvikelsen valdes båda huvudeffekterna antingen på låg eller hög nivå. 

6.4 Verifiering med hjälp av inre prover 

En verifiering av faktorförsöken gjordes genom att längsgående prover togs för att undersöka 

inre sprickor och centrumsegringen, vilket gjordes för samtliga faktorförsök och 

ämnesnummer. Resultaten resulterade i att alla prover blev godkända (Lindqvist, 2008), som 

för övrigt kan bero på att för vida toleransgränser använts vid provanalysen. Alla de testade 

provbitar kan ses i Bilaga 9. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

 

Följande kapitel innehåller en sammanfattning av resultaten från samtliga försök. Efter varje försök kommer 

slutsatser att dras. Kapitlet kommer att avslutas med rekommendationer för hur oscilleringen kan förbättras. 

 

7.1 Slutsatser 

Det fullständiga faktorförsöket med responsen av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet 

gav två signifikanta effekter, vilket var huvudeffekten A (slaglängd) och samspelseffekten BC 

(frekvens och sinusfaktor). En minskning av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet gjordes 

genom att huvudeffekten A (slaglängd) valdes på låg nivå, huvudeffekterna B (frekvens) och 

C (sinusfaktor) till samspelseffekten BC (frekvens och sinusfaktor) valdes antigen på låg eller 

hög nivå. 

När standardavvikelsen valdes som respons föll huvudeffekten A (slaglängd) och 

samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens) ut som signifikanta effekter. En minskning av 

standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet gjordes genom att huvudeffekten A 

(slaglängd) valdes på låg nivå, vilket i sin tur medförde att även huvudeffekten B (frekvens) 

till samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens) valdes på låg nivå. 

Sammanfattningsvis valdes även huvudeffekt C (sinusfaktor) på låg nivå, eftersom 

huvudeffekt B (frekvens) redan valts på låg nivå och för att minska samspelseffekten BC 

(frekvens och sinusfaktor) av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet. 

Gjuthastigheten var den parameter som inte visade sig ha någon signifikant påverkan på 

oscillationsmärkesdjupet, varken av medelvärdet eller av standardavvikelsen för 

oscillationsmärkesdjupet. Vilket resulterade i att hög nivå kan väljas utan att äventyra de inre 

och yttre sprickor i slabsen. 

7.2 Rekommendationer 

Gjuthastigheten rekommenderas öka från 1,35 till 1,45 m/min för stålkvaliteten 35457, 

eftersom huvudfaktor D (gjuthastighet) inte föll ut som aktiv effekt vid faktorförsöket och 

påverkar således inte oscillationsmärkesdjupet. Dessutom gjordes längsgående inre proverna 

för samtliga försök med godkänt resultat. 

Gällande maskininställningarna för oscilleringen rekommenderas faktor A (slaglängd), B 

(frekvens) och C (sinusfaktor) att väljas på låg nivå. 

 Slaglängd = 5 mm 

 Frekvens = 120 slag/min 

 Sinusfaktor = 0,5 

Dessa inställningar minimerar oscillationsmärkesdjupet och därmed sprickbildningen. 

Dessutom gav en låg nivå för samtliga faktorer utom faktor D (gjuthastighet) en lägre 

spridning av oscillationsmärkesdjupet. 
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7.3 Verklig besparingspotential 

Genom att använda samma resonemang som fördes i kapitel 1.4 bör en ökning av 

gjuthastigheten från 1,35 m/min till 1,45 m/min ge en ökad produktionskapacitet på cirka 7,4 

procent. Samma tillverkningsvolym på 71 645 ton med ett täckningsbidrag på 2000 SEK/ton 

ge följande beräkning ponerat att det vid hälften av fallen går att öka gjuthastigheten: 

7,4% ∙ 71645 ton/år ∙ 50% ∙ 2000 SEK/ton = 5300000 SEK/år  [7] 

Enligt [7] ger det en ökad förtjänst på cirka 5 300 000 SEK/år. Dessutom kan mindre 

oscillationsmärkesdjup generera besparing i andra led i form av färre ämnen som klassificeras 

som sekunda, vilket kan undersökas då de nya inställningarna har tagits i drift. 

 



 

  
26 

 
  

26 Diskussion 

8 Diskussion 

 

I det avslutande kapitlet kommer en diskussion kring arbetet att föras. Bland annat kommer resultatets 

trovärdighet och vad som kunde ha gjorts annorlunda att tas upp. Avslutningsvis ges även förslag till fortsatt 

arbete. 

 

8.1 Genomförandet 

Den största begränsning i arbetet var antalet försök som var möjliga att genomföra. Totalt 

hade 22 stycken charger beställts för stålkvaliteten 35457, dessa producerades i rak följd och 

tog cirka 14 timmar. På grund av det begränsade antalet möjliga försök skulle eventuella 

misstag eller oväntade händelser försvårat eller omöjliggjort en analys. Detta medförde att 

planeringen av faktorförsöket blev viktig, framförallt utformningen av försöksplanen med 

valda effekter och nivåer. Trots det planringsarbete som gjorts ströks två försök, ett på grund 

av förhöjd risk i samband med traversinstallation och ett på grund av en analysbom. Det andra 

försöket gick att korrigera med hjälp av ett ytterligare försök. 

Försöket genomlöpte under tre skift (förmiddag, eftermiddag och natt) med olika operatörer, 

trots det ansågs det inte nödvändigt att dela in faktorförsöket i block då operatörernas 

arbetsuppgift gick ut på att övervaka en automatisk process med få ingripanden. Generellt har 

genomförandet av försöken gått bra då hela försöksplanen genomfördes i en och samma 

sekvens. 

8.2 Resultatet 

Resultatet var bättre än väntat då gjuthastigheten inte påverkade oscillationsmärkesdjupet, 

vilket antogs innan faktorförsöket gjordes. Att kunna öka gjuthastigheten innebär en ökad 

produktionskapacitet för stålkod 35457. Vad det gäller de signifikanta effekter var det endast 

frekvensen som inte följde den förväntade effekten, eftersom det hade lett till en ökning av 

standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet. 

8.3 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Planeringen av arbetet gjordes grundligt där många involverade personer deltog i 

diskussionerna, vilket ökade validiteten. Att frekvensen valdes på låg nivå motsäger de teorier 

som Tomno (1979) nämner, detta kan förklaras med att Tomno (1979) inte har undersökt hur 

oscillationsmärkesdjupets medelvärde eller standardavvikelse varierar med avseende på 

samspelseffekterna. Denna studie visade att ett samspel fanns mellan frekvens och sinusfaktor 

gällande medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet, slaglängd och frekvensen gällande 

standardavvikelsen för oscillationsdjupet. Felaktig kombination kan generera i djupare 

oscillationsmärken med större spridning. 

Den förklarande modellen av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet förklarade över 50 

procent av den totala variationen, gällande förklaringsgraden och den justerade 

förklaringsgraden, vilket anses vara godkänt då det handlar om en process med många 

störfaktorer. Den predikterade förklaringsgraden låg inom rimligt avstånd till den justerade 
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förklaringsgraden. En analys gjordes även utan de uteliggare som uppmärksammats med näst 

intill identiska resultat gällande modellens förklaringsgrad och signifikanta effekter. 

Resonemanget ökar validiteten. 

Samma resonemang gäller för standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet, där över 50 

procent av variationen förklarades av förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden. 

Den predikterade förklaringsgraden låg inom rimligt avstånd till den justerade 

förklaringsgraden. De uppmärksammade uteliggarna som ses i Figur 9 hade inte någon 

betydelse då samma resultat och aktiva effekter erhölls vid analys. Sammanfattningsvis ökar 

det validiteten. 

Att stryka ett av försöken gav en snedvriden viktning av resultaten, vilket påverkar 

reliabiliteten negativt. Men detta anses inte påverka det resultat som fåtts eller de 

rekommendationer som angivits, eftersom den snedvridna viktningen av resultatet var liten till 

storlek och därmed till påverkan. De aktiva effekterna tydliggjordes med en 

normalfördelningskartläggning som gjordes med hjälp av StatGraphic. 

Medelvärdet för varje respons beräknades genom att mäta cirka hundra olika 

oscillationsmärkesdjup, vilket resulterade i ett medelvärde och en standardavvikelse. Att 

analysera standardavvikelsen av responsen bidrog till ökad förståelse över hur de olika valda 

parametrarna påverkade oscillationsmärkesdjupet, vilket ökar reliabiliteten. Dessutom gav de 

hundra olika mätningarna av oscillationsmärkesdjupet möjligheten att undersöka eventuella 

uteliggare för varje respons. Dock bör det kommenteras att det var den inre variationen som 

undersöktes då mätningarna inte var oberoende av varandra. 

Reliabiliteten ökade genom att en fullständig randomisering av försöksplanen gjordes samt att 

en restvärdesanalys utfördes med tillfredsställande resultat. 

8.4 Förslag till fortsatt arbete 

Mina förslag vid fortsatt arbete är att undersöka om det går att öka gjuthastigheten till 1,50 

m/min, som också är maskinens maximala gjuthastighet. Detta kräver att andra faktorer i 

processen undersöks, exempelvis att god kylning och smörjning fås. 

Andra kvaliteter med låg gjuthastighet och hög tillverkningsomsättning bör undersökas, för 

att minska eventuella trånga sektioner i produktionskedjan. Även här bör statistisk 

försöksplanering användas för att kunna kontrollera eventuella samspelseffekter. 

Ytterligare undersökning bör göras kring de valda parametrarna men med smalare intervall, 

för att minimera oscillationsmärkesdjupet och därmed sprickbildningen. 

Slutligen bör inställningen av oscilleringen undersökas vid gjutstart, för att minimera 

startgenombrott. 
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2 Bilaga 1 Planeringsrapport 

Projektbeskrivning 

Bakgrund 

SSAB, Svenskt Stål AB, är ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. Genom 

en medveten nischorientering har företaget utvecklats framgångsrikt. En strategisk inriktning 

ska bibehållas genom en stark fokusering på några utvalda produktsegment där en stark 

marknadsposition och hög lönsamhet kan uppnås. SSAB består av tre divisioner; Division 

Tunnplåt, Division Grovplåt och Division Nordamerika. Totalt finns cirka 10 000 anställda 

inom företaget som år 2007 omsatte cirka 48 miljarder SEK. 

SSAB Tunnplåt är Nordens största tunnplåtstillverkare tillika en av de ledande i Europa när 

det gäller utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. Divisionen har omkring 4 300 

anställda i Luleå, Borlänge, Finnspång och Ronneby samt utomlands. De omsatte 15 miljarder 

SEK år 2006. 

I nuläget har SSAB Tunnplåt problem med ytliga sprickor vid stränggjutning av kvalitén 

35457. Detta är ett typiskt nischstål som är mycket viktiga i företagets strategi och därför är 

det av stor vikt att förbättra kvalitén för dessa typer av stål. De ytliga sprickorna härrör bland 

annat från oscilleringen. 

Syfte och mål 

Målet är att öka gjuthastigheten med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Fokuset kommer att 

ligga i att undersöka och om möjligt att förbättra oscilleringen genom att minska djupet på de 

sprickor som uppstår från denna. 

Avgränsningar 

Den kvalitet som kommer att undersökas är 35457, där ytliga sprickor är ett primärt problem. 

Studien kommer också att avgränsas till Sträng 4 vid stränggjutningen, eftersom det endast är 

här en hydraulisk oscillationsmaskin nyttjas. 

Metod 

En grundlig litteraturstudie kommer att göras vid examensarbetets början, men kommer att 

fortlöpa under hela arbetet. Där det främst handlar om litteratur som berör oscillering, kylning 

och stelning av stål. Även litteratur som berör själva gjutningsprocessen är av intresse. 

Fokuset kommer att ligga i förberedandet, utförandet och analysen av de empiriska studierna i 

form av försök. Strukturen för försöken kommer att följa DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control), där försöksplanering kommer att tillämpas. Rapportupplägget kommer inte 

att påverkas av DMAIC. Ett testförsök kommer att göras i ett tidigt stadium för att undersöka 

samt att kontrollera försöksplanen. 
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3 Bilaga 1 Planeringsrapport 

Disposition 

Disponeringen över examensarbetet kan ses nedan i form av en innehållsförteckning. 

1 Inledning 

a. Bakgrund 

b. Problembeskrivning 

c. Syfte och mål 

d. Avgränsningar 

2 Teori 

a. DMAIC 

b. Försöksplanering 

3 Metod 

a. Arbetsgång 

b. Angreppssätt 

c. Validitet och reliabilitet 

4 Nulägesbeskrivning 

5 Empiriska studier 

6 Analys 

7 Slutsats och rekommendationer 

8 Diskussion 

9 Litteraturförteckning 
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4 Bilaga 1 Planeringsrapport 

Tidplan 

En överblick över examensarbetet kan ses i Tabellen 1, där beräknad tidsåtgång är i antalet 

arbetsdagar (måndag till fredag). 

 
Tabell 1. Tidplan över examensarbetet från 2008-09-08 till 2009-02-27. 

ID Arbetsuppgift Tidsåtgång Start Avslut

1 Planeringsrapport 3 2008-09-08 2008-09-10

2 Litteraturstudie 17 2008-09-11 2008-10-03

3 Skriva rapport 80 2008-09-22 2009-01-23

4 Inledning 5 2009-10-27 2009-10-31

5 Teori 10 2009-09-22 2009-10-03

6 Metod 10 2009-10-06 2009-10-17

7 Empiriska studier 25

Testförsök 5 2009-10-20 2009-10-24

Försök 20 2009-11-03 2009-11-28

8 Analys 15 2009-12-01 2009-12-19

9 Slutsats och rekommendationer 10 2009-01-12 2009-01-23

10 Diskussion 10 2009-02-02 2009-02-13

11 Opponering 5 2009-01-26 2009-01-30

12 Inlämning av rapport 1 2009-02-20 2009-02-20

13 Presentation 1 2009-02-27 2009-02-27

14 Jullov 15 2009-12-22 2009-01-09  
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5 Bilaga 1 Planeringsrapport 

Referenslitteratur 

Den svenska stålindustrin har en egen branschorganisation, Jernkontoret, som är ett centrum 

för kunskap och forskning. Vid en överblick finns det några intressanta rapporter att hämta 

information från. Även en vanlig litteraturstudie har gjort via Samsök. Det är betydligt svårare 

att hitta information här, men det finns. 

Sökord: 

Oscillering 

Stränggjutning 

Stål gjutning 

Vattenplan 

Sekundärkylning 

Spritsvatten 

Steel cast 

Secondary water 

Subordinate water 

Continuous casting 
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1 Bilaga 2 DMAIC 

Bilaga 2 DMAIC 

DMAIC enligt Magnusson, Kroslid och Bergman (2003):  

Define 

 Skapa och prioritera projekt 

 Skapa riktlinjer för team och projekt 

 Identifiera y-faktorer att förbättra 

 Bestäm processens prestanda, kartlägg processen 

Measure 

 För varje y, identifiera påverkande faktorer x 

 Upprätta en mätplan 

 Samla in data om x och y 

Analyse 

 Hur ser y ut baserat på insamlad data 

 Identifiera de x som påverkar y 

 Bestäm mål för förbättringsarbetet 

Improve 

 Skapa lösningförslag 

 Kostnad/lönsamhets analys 

 Implementera den bästa lösningen 

Control 

 Verifiera de planerade förbättringarna 

 Bestäm kostnadsbesparing 

 Fastställ resultat och dokumentera 

 Kommunicera och visualisera 
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2 Bilaga 2 DMAIC 

DMAIC enligt Juran (1999): 

Define 

 Identifiera projekt med potential 

 Utvärdera projekt 

 Välj projekt 

 Förbered problem och projektplan samt ta fram riktlinjer för team 

 Välj ut lämplig grupp och inled projekt 

Measure 

 Mät standardvärde för prestanda 

 Skapa processkarta över felet samt mät denna 

 Planera för insamling av data: 

o Mät nyckeltal, output y och processparametrar, input x 

o Mät nyckeltal som styr kundnöjdhet relaterat till processen 

o Mät den potentiella felmängden 

o Mät duglighet för mätsystem 

o Mät den kortsiktiga dugligheten på processen 

Analyse 

 Analysera responsvariabeln, output y 

 Analysera processparametrar, input x 

 Analysera relationen mellan x och y, speciellt verkan och effekt relationer 

 Bekräfta de avgörande parametrar för processens prestanda 

Improve 

 Planera experimenten 

 Genomför experimentet för att kunna identifiera kritiska processparametrar 

 Optimera processens prestation 

 Utvärdera befintliga förbättringar 

 Skapa och implementera förbättringar 

Control 

 Skapa kontroller och dokumentera processförbättringar 

 Bekräfta att mätsystem kan användas 

 Bestäm processduglighet vid förbättrad process 

 Implementera och övervaka den nya processen 

 Eget val med statistik försöksplanering i åtanke 
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1 Bilaga 3 Försöksplan 

Bilaga 3 Försöksplan 

Den valda försöksplanen i randomiserad ordning kan ses nedan. 

Tabell 1. Fullständig 24 försöksplan med tre centrumpunkter, randomiserad och sorterad efter körordningen. 

Std Kör Block A:Slaglängd mm B:Frekvens slag/min C:Sinusfaktor D:Gjuthastighet m/min

8 1 1 8 150 0.65 1,35

9 2 1 5 120 0,5 1,45

2 3 1 8 120 0,5 1,35

11 4 1 5 150 0,5 1,45

5 5 1 5 120 0,65 1,35

15 6 1 5 150 0,65 1,45

6 7 1 8 120 0,65 1,35

3 8 1 5 150 0,5 1,35

16 9 1 8 150 0,65 1,45

12 10 1 8 150 0,5 1,45

19 11 1 6,5 135 0,58 1,4

14 12 1 8 120 0,65 1,45

10 13 1 8 120 0,5 1,45

13 14 1 5 120 0,65 1,45

17 15 1 6,5 135 0,58 1,4

7 16 1 5 150 0,65 1,35

18 17 1 6,5 135 0,58 1,4

1 18 1 5 120 0,5 1,35

4 19 1 8 150 0,5 1,35  
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2 Bilaga 3 Försöksplan 

Det verkliga utfallet av försöksplanen i randomiserad ordning kan ses nedan. 

Tabell 2. Den genomförda försöksplanen, där de markerade försök är borttagna på grund av för hög kolhalt 

(körordning 11) och låg negativ striptid (körordning 16). 

Std Kör Block A:Slaglängd mm B:Frekvens slag/min C:Sinusfaktor D:Gjuthastighet m/min

8 1 1 8 150 0.65 1,35

9 2 1 5 120 0,5 1,45

2 3 1 8 120 0,5 1,35

11 4 1 5 150 0,5 1,45

5 5 1 5 120 0,65 1,35

15 6 1 5 150 0,65 1,45

6 7 1 8 120 0,65 1,35

3 8 1 5 150 0,5 1,35

16 9 1 8 150 0,65 1,45

12 10 1 8 150 0,5 1,45

19 11 1 6,5 135 0,58 1,4

14 12 1 8 120 0,65 1,45

10 13 1 8 120 0,5 1,45

13 14 1 5 120 0,65 1,45

17 15 1 6,5 135 0,58 1,4

7 16 1 5 150 0,65 1,35

18 17 1 6,5 135 0,58 1,4

1 18 1 5 120 0,5 1,35

4 19 1 8 150 0,5 1,35

20 20 1 6,5 135 0,58 1,4  
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1 Bilaga 4 Sammanställning 

Bilaga 4 Sammanställning 

En sammanställning av mätvärden och beräkningar för oscilleringsmärkesdjupet. 

Tabell 1. Visar de beräknade responsvärdena för oscilleringsmärkesdjupet vad gällande medelvärdet och 

standardavvikelsen i mm. Antalet mätningar för varje körordning redovisas också. De beräknade responsvärdena 

har använts vid analys i Design Expert® version 6. 

Std Run Medelvärdet mm Standaravvikelsen mm Antal mätningar

8 1 0,2104 0,1156 186

9 2 0,2108 0,124 122

2 3 0,1808 0,122 184

11 4 0,2283 0,1308 166

5 5 0,2136 0,088 184

15 6 0,2089 0,1304 153

6 7 0,2855 0,1894 166

3 8 0,1956 0,1268 174

16 9 0,2196 0,1335 155

12 10 0,2624 0,1268 152

19 11 0 0 0

14 12 0,2981 0,2078 133

10 13 0,2377 0,1339 132

13 14 0,2107 0,1165 131

17 15 0,2357 0,1254 157

7 16 0 0 0

18 17 0,2208 0,13 160

1 18 0,1982 0,0984 177

4 19 0,2653 0,133 163

20 20 0,2428 0,128 146  
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1 Bilaga 5 ANOVA medelvärdet 

Bilaga 5 ANOVA medelvärdet 

ANOVA för medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet. 

Response: Oscillationsdjup medel

ANOVA for Response Surface Reduced 2FI Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source Sum of Source DF Mean Squares F Value Prob > F

Model 0.010 2 5.028E-003 11.01 0.0011 significant

A 5.398E-003 1 5.398E-003 11.82 0.0037

BC 5.367E-003 1 5.367E-003 11.75 0.0037

Residual 6.850E-003 15 4.567E-004

Lack of Fit 6.599E-003 13 5.076E-004 4.05 0.2152 not significant

Pure Error 2.507E-004 2 1.253E-004

Cor Total 0.017 17
 

The Model F-value of 11.01 implies the model is significant. There is only a 0.11% chance 

that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant. In this case A, BC 

are significant model terms. Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not 

significant. If there are many insignificant model terms (not counting those required to 

support hierarchy), model reduction may improve your model. 

The "Lack of Fit F-value" of 4.05 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 

error. There is a 21.52% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to 

noise. Non-significant lack of fit is good, we want the model to fit. 

Std. Dev. 0.021 R-Squared 0.5948

Mean 0.23 Adj R-Squared 0.5408

C.V. 9.32 Pred R-Squared 0.3951

PRESS 0.010 Adeq Precision 8.723  

The "Pred R-Squared" of 0.3951 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 

0.5408. 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is desirable. Your 

ratio of 8.723 indicates an adequate signal. This model can be used to navigate the design 

space. 
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2 Bilaga 5 ANOVA medelvärdet 

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate DF Error Low High VIF

 Intercept 0.23 1 5.057E-003 0.22 0.24

 A-Slaglängd 0.019 1 5.542E-003 7.242E-003 0.031 1.01

 BC -0.019 1 5.542E-003 -0.031 -7.186E-003 1.01
 

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

 Oscillationsdjup medel =

+0.23

+0.019   * A

-0.019   * B * C  

Diagnostics Case Statistics

Standard Actual Predicted Student Cook's Outlier Run

Order Value Value Residual Leverage Residual Distance t Order

1 0.20 0.19 9.179E-003 0.216 0.485 0.022 0.472 16

2 0.18 0.23 -0.046 0.181 -2.394 0.422 -2.942 3

3 0.20 0.23 -0.031 0.181 -1.624 0.194 -1.729 8

4 0.27 0.27 1.842E-004 0.184 0.010 0.000 0.009 17

5 0.21 0.23 -0.013 0.181 -0.693 0.035 -0.680 5

6 0.29 0.27 0.020 0.184 1.056 0.084 1.060 7

7 0.21 0.23 -0.017 0.181 -0.862 0.055 -0.855 1

8 0.21 0.19 0.022 0.216 1.151 0.122 1.164 2

9 0.24 0.23 0.011 0.181 0.547 0.022 0.533 12

10 0.23 0.23 1.274E-003 0.181 0.066 0.000 0.064 4

11 0.26 0.27 -2.695E-003 0.184 -0.140 0.001 -0.135 10

12 0.21 0.23 -0.016 0.181 -0.846 0.053 -0.837 13

13 0.30 0.27 0.033 0.184 1.709 0.220 1.840 11

14 0.21 0.19 0.020 0.216 1.052 0.102 1.056 6

15 0.22 0.23 -7.482E-003 0.181 -0.387 0.011 -0.376 9

16 0.24 0.23 8.598E-003 0.056 0.414 0.003 0.402 14

17 0.22 0.23 -6.240E-003 0.056 -0.301 0.002 -0.291 15

18 0.24 0.23 0.016 0.056 0.756 0.011 0.745 18
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3 Bilaga 5 ANOVA medelvärdet 

 

Figur 1. Normalfördelningskartläggning av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet, där huvudeffekten A 

(slaglängd) och samspelseffekten BC (frekvens och sinusfaktor) är signifikanta. 
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1 Bilaga 6 ANOVA standardavvikelsen 

Bilaga 6 ANOVA standardavvikelsen 

ANOVA för standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet. 

Response: Oscillationsdjup std

Transform: Natural log

Constant: 0

ANOVA for Response Surface Reduced 2FI Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source Sum of Source DF Mean Squares F Value Prob > F

Model 0.34 2 0.17 8.65 0.0032 significant

A 0.14 1 0.14 7.28 0.0165

AB 0.17 1 0.17 8.80 0.0096

Residual 0.29 15 0.019

Lack of Fit 0.29 13 0.022 68.83 0.0144 significant

Pure Error 6.499E-004 2 3.250E-004

Cor Total 0.63 17

 

The Model F-value of 8.65 implies the model is significant. There is only a 0.32% chance that 

a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant. In this case A, AB 

are significant model terms. Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not 

significant. If there are many insignificant model terms (not counting those required to 

support hierarchy), model reduction may improve your model. 

The "Lack of Fit F-value" of 68.83 implies the Lack of Fit is significant. There is only a 

1.44% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to noise. Significant lack 

of fit is bad, we want the model to fit. 

Std. Dev. 0.14 R-Squared 0.5355

Mean -2.05 Adj R-Squared 0.4736

C.V. -6.80 Pred R-Squared 0.3076

PRESS 0.43 Adeq Precision 7.196  

The "Pred R-Squared" of 0.3076 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 

0.4736. 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is desirable. Your 

ratio of 7.196 indicates an adequate signal. This model can be used to navigate the design 

space. 
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2 Bilaga 6 ANOVA standardavvikelsen 

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate DF Error Low High VIF

 Intercept -2.05 1 0.033 -2.12 -1.98

 A-Slaglängd 0.098 1 0.036 0.020 0.17 1.01

 AB -0.11 1 0.036 -0.18 -0.030 1.01
 

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

 Ln(Oscillationsdjup std) =

-2.05

+0.098   * A

-0.11   * A * B  

Diagnostics Case Statistics

Standard Actual Predicted Student Cook's Outlier Run

Order Value Value Residual Leverage Residual Distance t Order

1 -2.32 -2.25 -0.065 0.181 -0.515 0.020 -0.502 16

2 -2.10 -1.84 -0.26 0.181 -2.056 0.311 -2.343 3

3 -2.07 -2.04 -0.026 0.216 -0.208 0.004 -0.202 8

4 -2.02 -2.06 0.042 0.184 0.332 0.008 0.322 17

5 -2.43 -2.25 -0.18 0.181 -1.401 0.145 -1.452 5

6 -1.66 -1.84 0.18 0.181 1.433 0.151 1.490 7

7 -2.16 -2.06 -0.098 0.184 -0.781 0.046 -0.771 1

8 -2.09 -2.25 0.17 0.181 1.322 0.129 1.359 2

9 -2.01 -1.84 -0.17 0.181 -1.315 0.127 -1.351 12

10 -2.03 -2.04 5.624E-003 0.216 0.046 0.000 0.044 4

11 -2.07 -2.06 -6.164E-003 0.184 -0.049 0.000 -0.047 10

12 -2.15 -2.25 0.10 0.181 0.824 0.050 0.815 13

13 -1.57 -1.84 0.27 0.181 2.169 0.346 2.529 11

14 -2.04 -2.04 2.859E-003 0.216 0.023 0.000 0.022 6

15 -2.01 -2.06 0.046 0.184 0.362 0.010 0.351 9

16 -2.08 -2.05 -0.027 0.056 -0.198 0.001 -0.192 14

17 -2.04 -2.05 9.042E-003 0.056 0.067 0.000 0.065 15

18 -2.06 -2.05 -5.928E-003 0.056 -0.044 0.000 -0.042 18

 



 

  
3 

 
  

3 Bilaga 6 ANOVA standardavvikelsen 

 

Figur 1. Normalfördelningskartläggning av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet, där huvudeffekten A 

(slaglängd) och samspelseffekten AB (slaglängd och frekvens) är signifikanta. 
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1 Bilaga 7 Restvärdesanalys medelvärdet 

Bilaga 7 Restvärdesanalys medelvärdet 

Restvärdesanalys av medelvärdet för oscillationsmärkesdjupet. 

 

Figur 1. Normalfördelningskartläggning av de standardiserade restvärdena. 
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2 Bilaga 7 Restvärdesanalys medelvärdet 

 

Figur 2. De standardiserade restvärdena jämförs mot den förklarande modellens predikterade värde. 

 

Figur 3. De standardiserade restvärdena jämförs mot körordningen. 
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3 Bilaga 7 Restvärdesanalys medelvärdet 

 

Figur 4. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor A (slaglängd). 

 

Figur 5. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor B (frekvens). 

DESIGN-EXPERT Plot

Oscillationsdjup medel

Slaglängd

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

ls

Residuals vs. Slaglängd

-3.00

-1.50

0.00

1.50

3.00

4.50 5.00 5.50 6.00 6.50

DESIGN-EXPERT Plot

Oscillationsdjup medel

Frekvens

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

ls

Residuals vs. Frekvens

-3.00

-1.50

0.00

1.50

3.00

120 125 130 135 140 145 150



 

  
4 

 
  

4 Bilaga 7 Restvärdesanalys medelvärdet 

 

Figur 6. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor C (sinusfaktor). 

 

Figur 7. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor D (gjuthastighet). 
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1 Bilaga 8 Restvärdesanalys standardavvikelsen 

Bilaga 8 Restvärdesanalys standardavvikelsen 

Restvärdesanalys av standardavvikelsen för oscillationsmärkesdjupet. 

 

Figur 1 Normalfördelningskartläggning av de standardiserade restvärdena. 
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2 Bilaga 8 Restvärdesanalys standardavvikelsen 

 

Figur 2. De standardiserade restvärdena jämförs mot den förklarande modellens predikterade värde. 

 

Figur 3. De standardiserade restvärdena jämförs mot körordningen. 
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3 Bilaga 8 Restvärdesanalys standardavvikelsen 

 

Figur 4. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor A (slaglängd). 

 

Figur 5. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor B (frekvens). 
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4 Bilaga 8 Restvärdesanalys standardavvikelsen 

 

Figur 6. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor C (sinusfaktor). 

 

Figur 7. De standardiserade restvärdena jämförs mot faktor D (gjuthastighet). 
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1 Bilaga 9 Längsgående prover 

Bilaga 9 Längsgående prover 

Längsgående prover där inre sprickor och centrumsegringen undersöks, de är sorterade efter 

körordningen. 

 

Figur 1. Längsgående prov för körordning 1, 2 och 3 sett från vänster. 
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2 Bilaga 9 Längsgående prover 

 

Figur 2. Längsgående prov för körordning 4, 5 och 6 sett från vänster. 
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3 Bilaga 9 Längsgående prover 

 

Figur 3. Längsgående prov för körordning 7, 8 och 9 sett från vänster. 
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4 Bilaga 9 Längsgående prover 

 

Figur 4. Längsgående prov för körordning 10, 12 och 13 sett från vänster. 
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5 Bilaga 9 Längsgående prover 

 

Figur 5. Längsgående prov för körordning 14, 15 och 17 sett från vänster. 
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6 Bilaga 9 Längsgående prover 

 

Figur 6. Längsgående prov för körordning 18, 19 och 20 sett från vänster. 

 




