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- FÖRORD - 

- I - 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete genomfört under hösten år 2004.  Arbetet är 
det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen maskinteknik. Examensarbetet ligger 
under avdelningen för kvalitets- & miljöledning vid Luleå tekniska universitet. 

Detta examensarbete visar hur statistisk försöksplanering kan användas vid utveckling och för-
bättring av processer inom industrin.  

Jag vill tacka ITT Flygt för möjligheten att få göra mitt examensarbete hos er och framförallt 
rikta ett stort tack till Per Johansson och Johan Petersson som fungerat som handledare på 
företaget. Ett tack riktas även till Bjarne Bergquist, min handledare vid Luleå tekniska 
universitet. Slutligen vill jag även tacka all personal som hjälpt mig under arbetets gång. Tack! 

Examensarbetet har känts betydelsefullt då det berör ett problem som prioriterats av företaget. 
Jag har under denna tid som projektet bedrivits erhållit värdefull erfarenhet från projektarbete 
inom modern industri.   

Min förhoppning är att företaget får nytta av resultatet och att rapporten kommer att fungera 
som ett stöd vid fortsatt arbete med statistisk försöksplanering. 

 

Luleå 2005-02-10 

 

Emma Götesson 
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Sammanfattning 
ITT Flygt tillverkar framförallt dränkbara pumpar och omrörare. Motorerna till Flygts pumpar 
levereras av elmotorverkstaden där tillverkning av statorer sker såväl med modern, 
högteknologisk lindningsutrustning som manuellt. Vid själva idraget av koppartråd i statorn 
uppkommer oönskat höga idragningskrafter som anses både skada koppartråden samt generera 
ett ökat maskinslitage. 

Examensarbetets syfte var att identifiera vilka parametrar som påverkar idragningskraften samt 
att rekommendera parameterinställningar för att minska denna kraft. Rapporten syftar även till 
att vara ett stöd vid fortsatt användning av statistisk försöksplanering. Arbetet avgränsades till 
att endast beröra en statortyp. 

Statistisk försöksplanering var den metod som framförallt användes för att uppfylla syftet. Det 
är en strukturerad metod för att studera hur flera faktorer enskilt och i kombination med 
varandra påverkar en process. Examensarbetet inleddes med en genomgång av den 
statorlindningsprocess som skulle studeras samt en litteraturstudie för att inhämta teorier om 
statistisk försöksplanering. Intervjuer gjordes med personal på olika nivåer inom företaget för 
att komma fram till vilka faktorer som kunde tänkas påverka idragningskraften. 
Försöksplanerna skapades i programvaran MINITAB version 14 som även användes vid 
analyserna av försöksresultaten. Ur analyserna togs en modell innehållande de parametrar som 
påverkade idragningskraften i störst utsträckning fram.  

De parametrar som visade sig ha störst påverkan på idragningskraften var idragningsmaskinens 
inställning samt medelledarlängden på koppartrådshärvorna. Genom att styra dessa parametrar 
enligt angivna rekommendationer kan en lägre idragningskraft erhållas. Dessa slutsatser ska 
förhoppningsvis kunna bidra till förbättringar i den aktuella processen. 
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Abstract 
ITT Flygt produces submersible pumps and mixers. The supplier of electric motors to Flygt´ s 
products is the electric motor workshop. The stators are manufactured both by modern high 
technology equipment and by manual labour. When the copper wire is pulled through the 
stator an undesired force is arising. The force is assumed to damage the copper wire and 
increases the wear of machines.   

The object with this thesis was to identify parameters, which affect the force and also 
recommend parameter adjustments in order to reduce the force. Another purpose with this 
thesis is to be a support in the work with continuous improvements, by using experimental 
design. The work was limited to include only one type of stator. 

Experimental design was used to reach the objective. This is an organized way to study how 
different factors, on their own or in combination with other factors, affect the process. The 
thesis began with an explanation of the specific process which was going to be studied. A 
literature study to find relevant theories about experimental design was also made. Interviews 
were made with personnel on different levels in the company to find out which possible 
factors affected the force. The experimental designs were made in MINITAB version 14 
which also was used to analyze the results from the experiments. Through analyses of the 
results of the experiments, models where developed. The models contain the most affecting 
parameters and can be used to get the best possible parameter adjustments.      

The parameters that had the largest affect on the force were the adjustment of the machine 
and the circumference of the skein of copper wire. By adjustments of these parameters 
according to the given recommendations a smaller force can be obtained.  Hopefully, these 
conclusions can contribute to improvements in the specific process.  
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KAPITEL 1  

INLEDNING 
 
Detta kapitel ska ge en introduktion om vad examensarbetet handlar om och varför det genomförs samt 
en företagsbeskrivning.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att kunna vara med och konkurrera på dagens marknad krävs att ett företag både levererar 
prisvärda produkter och produkter som uppfyller kundernas krav. Därför är det viktigt att 
aktivt arbeta med att kvalitetssäkra både sina processer och produkter. En metod för detta är 
statistisk försöksplanering som har en stor tyngd inom förbättringsprogrammet Sex Sigma. Väl 
planerade försök kan ge kunskap om både vilka parametrar som påverkar resultatet och vilka 
inställningar som ska väljas på parametrarna för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Vid lindning av statorer i den automatiserade lindningsprocessen finns det många 
komplicerade processteg och därmed många möjligheter till fel. Produktionsteknikerna anser 
dock att den delprocess som orsakar mest kvalitetsproblem är själva idraget av koppartråd som 
sker i idragningsmaskinen. Idraget av koppartråd görs i olika antal steg beroende på statortyp 
den statortyp som studeras i detta examensarbete består av två idrag I idragningsmomentet 
utsätts koppartråden för höga krafter vilket medför risk för skador på tråden. De höga 
idragningskrafterna anses även bidra till ett ökat maskinslitage. Då den automatiserade 
lindningsprocessen står för en stor del av de statorer som kräver justering eller rent av måste 
kasseras kan stora besparingar göras om processparametrarna optimeras. Det var redan från 
början bestämt att angreppssättet som ska användas i detta examensarbete är statistisk 
försöksplanering.   

För mig som examensarbetare är detta problem intressant då det innefattar både maskinteknik 
och kvalitetsutveckling. Då jag tidigare jobbat som semestervikarie vid den 
statorlindningsprocess som ska undersökas är det extra intressant  

 

1.2 Syfte 

 Examensarbetets syfte är att finna och analysera sambandet mellan valda 
processparametrar och idragningskraften vid statorlindning. Detta sker med hjälp av 
statistisk försöksplanering.  

 Arbetet ska även leda till rekommendationer kring optimala processinställningar med 
avseende att sänka idragningskraften.  

 Examensarbetet ska fungera som ett stöd vid fortsatt arbete med statistisk 
försöksplanering på ITT Flygt. 
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 1.3 Avgränsningar 

Det produceras ett stort antal olika statortyper på elmotorverkstaden men projektet har 
avgränsats till att endast studera en av dessa statortyper nämligen 15-10-4, 4084031. Denna 
statortyp utses framförallt på grund av att den produceras i stora volymer. Då projektet är 
tidsbegränsat anses denna avgränsning nödvändig. En annan avgränsning som görs är att endast 
studera idragningskrafterna från det andra varvet. Denna avgränsning görs eftersom 
produktionstekniker bedömer att dessa krafter är mycket större jämfört med det första varvets 
krafter och därför av störst intresse.  

 

1.4 Företagsbeskrivning 

ITT Flygt ingår i ITT Industries som är ett internationellt företag som idag har 44 helt eller 
delvis ägda säljbolag runt om i världen. 4 000 personer är anställda i koncernen, varav 1 500 i 
Sverige. Koncernen omsätter drygt sex miljarder kronor per år. Huvudkontoret ligger i 
Sundbyberg/Stockholm där företagets forskning och utveckling samt marknadsförnings-
avdelning finns. Den största produktionsanläggningen ligger i Lindås utanför Emmaboda i 
Småland. ITT Flygt är idag ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och 
omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för 
bevattning och dränering samt i olika industriprocesser. Elmotorverkstaden levererar 
motorerna till Flygts produkter och kan räknas som en av Sveriges största tillverkare av 
elmotorer. Tillverkningen sker såväl med modern, högteknologisk lindningsutrustning som 
manuellt. Det tillverkas cirka 90 000 statorer per år. (www.flygt.com). Figur 1.1 är ett 
flygfoto taget över produktionsanläggningen i Lindås. 

 
Figur 1.1. Produktionsanläggning Lindås. 



 
- INLEDNING - 

- 3 - 

1.5 Beskrivning av processen 

I elmotorverkstaden tillverkas statorer till ITT Flygts produkter. Den automatiserade stator-
lindningsprocessen består av många olika delprocesser, se figur 1.2. För huvudkomponenterna 
i en stator se figur 1.3. 

 

I det första steget isoleras plåtpaketen genom att ett isoleringsmaterial läggs i spåren på 
paketen. I spolmaskinerna spolas koppartråd kring verktyget på paletten som går vidare till 
spårlocksmaskinen som sätter dit spårlocken. I idragningsmaskinen möts sedan plåtpaket och 
verktygspalett. Själva idraget går till så att koppartråd dras in i plåtpaketets spår genom att 

Pressning Idrag av 
koppartåd 

Spolning 
och spårlock 

Koppling och 
termokontakt 

Fasisolering Spolning 
och spårlock 

Idrag av 
koppartåd 

Pressning 

 Slut-
formning 

Bandagering Avsyning och 
test 

Isolering av 
plåtpaket 

 
Figur 1.2. Beskrivning av statorlindningsprocess 
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KABLAR 

ISOLERINGSMATERIAL 
SPÅRLOCK 

Figur 1.3. Stator. 
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verktyget med koppartråden förs lodrätt genom statorn. Spårlocken läggs ytterst i de fyllda 
spåren för att skydda koppartråden. I pressarna formas koppartrådshärvorna genom att 
härvorna pressas ut. Detta gör att det bildas mer plats för den koppartråd som ska dras i under 
nästkommande varv. Efter pressningen går statorn vidare till en av de sex identiska 
arbetsstationerna. I arbetsstationen sker fasisolering manuellt genom att papper limmas på 
insidan av koppartrådshärvorna. Detta för att motverka att de olika faserna ligger mot 
varandra. Nästa steg är idragningsmaskinen samt förformningen. Idraget av koppartråd går till 
på samma sätt som på förra varvet.  Statorn går sedan in i en arbetsstation där koppling av 
kablar och montering av termokontakt sker manuellt efter ett kopplingsschema. Härefter sker 
en slutformning av koppartråden för att den ska hålla rätt storlek.  Koppartråd och kablar 
bandageras för att hållas på plats. Alla statorer avsynas manuellt och de statorer som blir 
godkända vid avsyningen får en märkbricka med artikelnummer. Därefter testas samtliga 
statorerna i testutrustningen innan de skickas iväg till impregneringen, se figur 1.4. 

 
 

 

 
Figur 1.4. Statorer färdiga för impregnering. 
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KAPITEL 2  

METOD 
 
Detta kapitel tar upp de metoder som har använts för att uppnå syftet med examensarbetet. Det 
innehåller även en diskussion angående studiens validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

Det är av avgörande betydelse för undersökningen vilken undersökningsmetod som används. 
Beroende på vilken metod som väljs vid undersökningen fås en viss typ av data, det är då 
viktigt att den som genomför undersökningen vet vilken typ av data som är av intresse och 
som senare ska samlas in. (Halvorsen, 1992) 

Det finns två olika metoder för att samla in data, kvalitativ metod och kvantitativ metod. En 
eller båda metoderna kan användas i en undersökning. I denna studie kommer båda att 
användas då intervjuer och experimentella försök genomförs.  

 

2.1.1 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie består av värderingar och åsikter som samlas in genom exempelvis 
intervjuer och undersökningar. Kvalitativa metoder har som syfte att skapa ökad förståelse och 
ta reda på hur människor upplever saker och ting. (Bell, 1987). Dessa metoder används 
framförallt i början av examensarbetet, då samtal och intervjuer gjordes med personal på 
företaget för att få en ökad förståelse och kunskap om statorlindningsprocessen.  

 

2.1.2 Kvantitativ studie 

En kvantitativ studie bygger på hårddata och kännetecknas av experiment och statistiska 
analyser. Kvantitativa metoder är mer strukturerade än kvalitativa metoder. Här studeras 
relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Vetenskapliga tekniker som kan bidra till 
kvantifierbara slutsatser används. (Bell, 1987). I detta examensarbete utgörs den kvantitativa 
studien främst av statistisk försöksplanering. 

 



 
- METOD - 

- 6 - 

2.2 Angreppssätt 

Flera olika angreppssätt används för att uppnå syftet med examensarbetet. 

1. Litteraturstudier 

2. Intervjuer 

3. Observationer 

4. Brainstorming 

5. Statistisk bearbetning 

6. Ishikawadiagram 

7. Experiment 

 

2.2.1 Litteraturstudier 

En stor mängd litteratur inom området statistisk försöksplanering studeras vilket ger en 
fördjupad kunskap inom detta område. Litteraturen har hittats med hjälp av olika sökverktyg, 
främst universitetsbibliotekets sökverktyg Lucia. Sökord som använts är bland annat statistisk 
försöksplanering, design of experiments och kvalitetsutveckling. Handledarna på företaget har 
också lånat ut olika böcker inom ämnet. 

 

2.2.2 Intervjuer 

Genom intervjuer kan arbetslivserfarenhet hos kunnig personal inom företaget komma till stor 
användning. De intervjuer som görs i detta examensarbete är kvalitativa vilket innebär att 
intervjuerna genomförs som ett vanligt samtal utan standardiserade frågeformulär.  
Respondenterna kan då i stor utsträckning själva styra utvecklingen av intervjun.  

För att få en så bred kunskap som möjligt intervjuas personal i alla led, allt från 
maskinoperatörer till chefer. Se bilaga 1. 

 

2.2.3 Observationer 

Det är också viktigt att som exjobbare bilda sig en egen uppfattning om problemet bland 
annat genom observationer. Detta ger en ökad förståelse vilket underlättar kommande 
analyser och rekommendationer.  

 

2.2.4 Brainstorming 

Brainstorming är en effektiv och kreativ metod för att skapa idéer om vilka orsakerna till fel 
är. I detta examensarbete används brainstorming framförallt i planeringsfasen för att få fram så 
många faktorer som möjligt som kan tänkas påverka idragningskraften.  
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2.2.5 Statistisk bearbetning 

Genom att använda befintliga data som finns tillgänglig på företaget kan information genereras 
angående processens prestanda. Data analyseras i statistikprogrammet MINITAB där 
styrdiagram upprättas för att kontrollera om processen är stabil det vill säga i statistisk jämvikt. 
Statistisk jämvikt är ett tillstånd hos en tillverkningsprocess då alla urskiljbara orsakers inverkan 
eliminerats. 

 

2.2.6 Ishikawadiagram 

En systematisk analys för att ta reda på orsakerna till problemet kan göras med hjälp av ett 
Ishikawadiagram som populärt brukar kallas för fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram. 
Denna typ av diagram introducerades för första gången av Kaoru Ishikawa 1943 i samband 
med ett kvalitetsprogram vid Kawasaki Steel Works i Japan. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

Ett Ishikawadiagram konstrueras genom att huvudorsakerna till problemet först tas fram och 
därefter förfinas diagrammet genom att ta fram orsakerna till huvudorsakerna. Ett färdigt 
diagram ska som regel vara mycket ”benigt”. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 

2.2.7 Statistisk försöksplanering  

Väl planerade försök ger kunskap om vilka 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. (Bergman & Klefsjö, 2001)  

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. (Skarin, 2003)  

Det är från början bestämt att angreppssättet som ska användas i detta examensarbete är 
statistisk försöksplanering, se kapitel 3.  

 

2.3 Alternativa angreppssätt  

Det finns dock inte så många alternativa angreppssätt till statistisk försöksplanering men ett 
skulle kunna vara ”en-faktor-i-taget-försök”. 

 

2.3.1 ”En-faktor-i-taget-försök” 

Ett vanligt sätt att studera hur olika faktorer påverkar en resultatvariabel är att variera en faktor 
i taget medan de övriga hålls konstanta. Metoden är enkel att använda men det finns risk för 
ett felaktigt resultat då samspel mellan faktorer inte kan studeras. En-faktor-i-taget-försök kan 
även vara mycket oekonomiska på grund av att det i regel krävs ett mycket större antal försök 
jämfört med flerfaktorförsök. (Montgomery, 2001)  
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2.4 Planering av projektet 

Nyckeln till ett lyckat experiment ligger i själva planeringen av experimentet. Det kan inte 
nog betonas hur viktigt det är att avsätta tillräckligt med tid för planering. Kvaliteten på de 
resultat och slutsatser som det finns möjlighet att dra utifrån ett försök, beror till stor del på 
det sätt som datamaterialet samlats in på. Av avgörande betydelse är alltså, att de personer som 
ska utföra försöket tänker igenom alla steg innan själva genomförandet. 

Det finns två olika typer av fel, typ I (α-risk) och typ II (β-risk).  Vid typ I fel upptäcks något 
som egentligen inte finns och vid typ II fel missas en signifikant effekt. Dessa två olika fel 
måste tas hänsyn till vid planeringen av försöket. 

 

2.5 Mätning och Analys 

Mätningen av idragningskraften görs i en modern mätutrustning. I de experiment som görs i 
detta projekt går mätningen till så att efter varje idrag registreras kraften i form av ett 
styrdiagram. Varje enskilt styrdiagram sparas sedan manuellt i databasen. Avläsningen av 
diagrammen går till så att kurvans högsta punkt identifieras som idragningskraften.  
Mätresultatet erhålls i enheten pound [lbs] men räknas om till newton [N]. 

Data kommer att analyseras med hjälp av bland annat regressionsanalys och restvärdesanalys. 
Programvaran MINITAB, version 14, kommer att användas för att underlätta analyserna av 
försöken. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta 
eller beskriva. Medan reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid upprepade tillfällen. (Bell, 1987) 

Redan i planeringsfasen bör hänsyn tas till både validitet och reliabilitet. Nedan följer åtgärder 
för att öka validiteten respektive reliabiliteten i planeringen av arbetet.  

 
• Genom att flera olika källor studerats ökar validiteten i den litteraturstudie som gjorts i 

detta examensarbete. 
 
• Validiteten i försöken ökar genom en randomiserad försöksordning. 

  
• Vad gäller avläsning av diagram kan reliabiliteten öka genom att diagrammen avläses 

flera gånger för att kontrollera att det blev samma resultat vid de olika 
avläsningstillfällena.  
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Figur 3.1. Sir Ronald A. Fisher; föregångare 
inom försöksplanering. 

 

KAPITEL 3  

STATISTISK FÖRSÖKSPLANERING 
 
Detta kapitel behandlar teorin bakom statistisk försöksplanering och ska försöka ge läsaren en bild av 
denna metod..  

 

3.1 Att planera försök 

Experiment kostar pengar. Varje mätning som görs i ett experiment kostar något, vare sig det 
är tid eller pengar. Syftet med försöksplanering är att få så mycket relevant information som 
möjligt till lägsta möjliga kostnad.  

 

3.1.1 Flerfaktorförsök 

Användandet av planerade försök sträcker sig ända 
tillbaks till 1920-talet då Sir Ronald A. Fisher, se 
figur 3.1, utvecklade statistisk försöksplanering i 
samband med jordbruksförsök. (Bergman & Klefsjö, 
2001) 

Metodens industriella tillämpbarhet insågs tidigt och 
några av dagens huvudsakliga syften med försöks-
planering är enligt Bergman (1992) 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 parameter-
inställning kan hittas. 

• Skapa en stabilare och mer robust process med mindre variation och känslighet mot 
störningar. 

• Reducera tillverkningskostnaden för produkten. 
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Tvånivåers faktorförsök 

Faktorförsök där varje faktor varieras på två nivåer kallas för tvånivåers faktorförsök.  Dessa 
brukar betecknas 2k , där 2 står för antal nivåer och bokstaven k anger hur många faktorer som 
varieras i försöket. 

Tvånivåers faktorförsök är de försök som används i störst utsträckning och enligt Olausson 
(1992) finns det flera anledningar till detta; 

 

• De är ekonomiska och kräver relativt få prov per faktor. 

• De bildar bas för reducerade faktorförsök. 

• Analys och tolkning av resultatet blir relativt okomplicerat. 

 

Tvånivåers faktorförsök har dock en begränsning nämligen att linjära samband mellan 
faktorerna och resultatvariabeln antas. 

 

Reducerade tvånivåers faktorförsök 

Det kan bli både kostsamt och tidsödande att göra fullständiga faktorförsök då många faktorer 
ska undersökas. Med reducerade faktorförsök är det möjligt att studera fler faktorer utan att 
öka antalet försök eller kostnaden för dessa. Reducerade försök bygger på att högre 
ordningens samspel går att bortse ifrån. (Hansson & Bódizs, 1999). Reducerade tvånivåers 
faktorförsök används ofta vid så kallade sållningsförsök. Ett sållningsförsök görs som ett första 
försök i ett experiment. Denna typ av försök kan ge information om vilka faktorer som har 
störst påverkan på resultatvariabeln. Dessa faktorer samt eventuella samspel kan sedan studeras 
utförligare i ytterligare försök. (Montgomery 2001) 

Det finns flera anledningar till varför det är bättre att göra flera mindre försök istället för ett 
enda stort. Nedan följer några exempel (Olausson, 1992): 

 

• Vissa faktorer visar sig vara betydelselösa på ett tidigt stadium och kan tas bort i 
kommande försök. 

• En ny faktor kan dyka upp, som förbisågs eller av någon annan anledning missades vid 
planeringen. 

• ”Fel” nivåer på faktorerna kan ha valts. Det visar sig att någon eller några av tecken-
kombinationerna ger alltför extrema förhållanden så att processen ”spårar ur”. 

• Nivåerna kan ha valts för tätt. Eventuella effekter upptäcks då inte eftersom de täcks av 
den naturliga spridningen 

• Syftet med hela projektet eller experimentet förändras. De tidiga försöken avslöjar mer 
intressanta frågeställningar, som vidare forskning väljer att fokusera på. 
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3.2 Begrepp inom statistisk försöksplanering 

I detta kapitel redogörs för ett flertal centrala begrepp som ofta används inom statistisk 
försöksplanering. Se även kap 7 Ordlista. 

 

3.2.1 Resultatvariabel 

Med resultatvariabel menas den variabel som experimentet syftar till att förbättra. Det är 
viktigt att välja rätt resultatvariabel för ett framgångsrikt experiment.  En kontinuerlig 
kvantitativ resultatvariabel kommer att ge mer information på färre försök än en diskret eller 
en kategorisk variabel. (Bergman, 1992). Exempel på kontinuerliga resultatvariabler är vikt, 
temperatur, volt, längd eller koncentration.  
 

3.2.2 Påverkande faktorer 

Påverkande faktorer är de faktorer som kan tänkas påverka resultatvariabeln. För att underlätta 
detta val används ofta olika kvalitetsverktyg. Dessa är effektiva i arbetet med att försöka 
strukturera upp alla de faktorer som på något vis påverkar resultatvariabeln. Det är viktigt att 
dessa faktorer är oberoende av varandra.  

För kvalitativa faktorer så som exempelvis material är nivåerna ofta av typen med eller utan. 
När det gäller de kvantitativa faktorerna kan två ytterligheter i processen väljas som två nivåer. 
Ett alternativ är att låta en nivå vara den nominella medan den andra nivån väljs på ett visst 
avstånd från denna i den riktning som är av intresse att undersöka. (Olausson, 1992) 

 

3.2.3 Konstanta faktorer 

Faktorer vars påverkan på resultatet saknar intresse hålls så konstanta som möjligt genom hela 
försöket. Detta minskar risken för att dessa faktorers variation kommer att påverka resultatet.  
Om en faktor inte är mätbar kan det vara svårt att veta att den verkligen hålls konstant därför 
är det av vikt att även sammanställa de konstanta faktorerna. 

 

3.2.4 Störfaktorer 

Störfaktorer är de faktorer som inte går att hålla konstanta under hela försöket det vill säga de 
är inte styrbara. För att minska risken för att en störfaktor ska påverka resultatet används 
metoderna randomisering och blockning. 

 

3.2.5 Randomisering och blockning 

Randomisering innebär att försöken i en försöksomgång genomförs i en slumpmässig ordning. 
Genom randomisering minskar risken att felaktiga slutsatser kommer dras då det kan finnas 
störfaktorer som variera på samma sätt som en huvudfaktor. Detta kan leda till att huvud-
faktorn uppfattas som signifikant och tas med i den förklarande modellen när det i själva 
verket är störfaktorn som gett upphov till variationen. 
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Blockning innebär att de olika proven i ett faktorförsök grupperas på ett sådant sätt att en 
eventuell inverkan av störande faktorer inte påverkar storleken på de viktigaste effekterna. 
Proven inom varje block är alltså mer homogena än proven mellan blocken. Exempel på 
blockfaktorer är olika operatörer, råmaterial eller maskiner.  (Engstrand och Olsson, 2003) 

 

3.2.6 Replikat och duplikat 

Replikat innebär en upprepning av de försök som ingår i en försöksserie det vill säga samma 
inställning görs flera gånger. Vid duplikat görs flera observationer efter varandra på samma 
inställning. Detta leder till att störningen som olika inställningar skulle ge missas och därför 
erhålls en mindre spridning vid duplikat jämfört med vid replikat. Duplikaten ger dock 
information om faktorerna påverkat inomexperimentspridningen för ett delförsök. 

 

3.2.7 Förklarande modell 

Sambandet mellan faktorerna och resultatvariabeln kan beskrivas med hjälp av en matematisk 
modell. Detta är en linjär modell som visar hur responsvariabeln beror av faktorerna och 
samspelen. (Hansson & Bódizs, 1999) 

 

+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ +1 1 2 2 12 1 2ŷ = y b x b x ... b x x ...  (3.1)  

i

i j

där

ŷ modellskattning av resultatvariabelns värde

y medelvärdet av resultatvariabeln vid samtliga försöksbetingelser

b halva effekten för faktor i

b halva effekten för samspelet mellan faktorerna i o

=
=
=
=

i

ch j

x faktor i=

 

 

Halva effekten beskriver förändringen av resultatvariabeln från medelvärdet till låg respektive 
hög nivå. Hela effekten beskriver däremot förändringen av resultatvariabeln mellan låg och 
hög nivå. (Bergman, 1992) 

 

3.2.8 Centrumpunkter 

Tvånivåers faktorförsök bygger på ett antagande om att faktorerna påverkar resultatet additivt 
det vill säga att summan av effekterna påverkar resultatvariabeln. En teknik för att kontrollera 
antagandet om att additiv påverkan uppfylls är att använda centrumpunkter. Centrumpunkter 
läggs till den ursprungliga försöksplanen och motsvaras av nivån mitt mellan hög och låg nivå 
för samtliga ingående faktorer.  Om observationerna i centrumpunkten avviker från de värden 
som den förklarande modellen uppskattar kan kurvatur misstänkas. (Launsby och Schmidt, 
2002) 
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3.2.9 Transformationer 

Om den förklarande modellen är multiplikativ istället för additativ innebär det att resultat-
variabeln beror av produkten av effekterna istället för summan. Då kan en transformation av 
datamaterialet göras som leder till att multiplikativa modeller görs additativa. Logaritmering är 
den vanligaste typen av transformering. 

En djupare beskrivning av transformationer återfinns bland annat i Montgomery (2001) och 
Box, Hunter & Hunter, (1978). 

 

3.3 Analys av försöksresultat 

Effekter och samspel måste kunna analyseras på lämpligt sätt för att giltiga slutsatser ska kunna 
dras. Om en effekt är stor i förhållande till processens naturliga spridning är effekten statistiskt 
signifikant, vilket innebär att det sannolikt är något annat än slumpen som har orsakat 
effekten. (Hansson & Bódizs, 1999) 

De tre vanligaste metoderna för att dela upp effekterna i signifikant påverkande, aktiva, och 
utslag av slumpen, så kallat brus, är paretodiagram, referensintervall och normalfördelnings-
plot. 

 

3.3.1 Analys via paretodiagram 

I paretodiagram ordnas absolutbeloppet av effekterna i storleksordning. Diagrammet visar på 
ett enkelt sätt effekternas storlek i relation till varandra. Paretodiagrammet kan användas i 
försök där ett fåtal effekter skiljer sig betydligt från de övriga. 

 

3.3.2 Analys via referensintervall 

Referensintervall som analysmetod innebär att de skattade effekterna jämförs med ett referens-
intervall med två kritiska gränser. Om en effekt ligger utanför någon av dessa gränser anses 
den vara aktiv. Det är då inte slumpen som har lett till effekten utan förändringen från en nivå 
till en annan. 

 

3.3.3 Analys via normalfördelningsplot  

Analys med hjälp av normalfördelningsplot används framförallt då upprepningar i varje 
delförsök ej har genomförts. De effekter som inte ansluter sig till linjen antas vara aktiva. Det 
är viktigt att komma ihåg att en normalfördelningsplot är en relativt subjektiv metod och för 
att resultatet ska vara trovärdig bör fler än 7 effekter plottas in. (Olausson, 1992) 
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3.3.4 Restvärdesanalys 

Restvärde eller residual kallas differensen mellan de observerade värdena från försöket och 
värdena från den förklarande modellen. (Hansson & Bódizs, 1999). 

 

i i iˆr  y - y=  (3.2) 

=
=
=

i

i

i

där

r restvärde i

ŷ observerat värde i på resultatvariabeln

y skattat värde i enligt den förklarande modellen

  

 

Restvärden kan analyseras på flera olika sätt dels i en normalfördelningplot och dels genom att 
plotta restvärdena antingen mot respektive huvudfaktor eller mot den tidpunkt då mot-
svarande försök utfördes. 

Restvärdesplottar kan ofta ge goda indikationer på om något inte stämmer därför är det 
viktigt att ta för vana att alltid göra sådana plottar. Restvärdesplottar baseras alltid på enstaka 
observationer. (Bergman, 1992) 

 

3.4 Responsytemetoder 

Det primära syftet med responsytemetoder är att ta reda på om resultatvariabelns optimum 
ligger innanför själva försöksområdet. Om optimum ligger innanför detta område tas en 
matematisk modell fram för att hitta det. (Launsby & Schmidt, 2002). Figur 3.2 är ett exempel 
på en tredimensionell responsyta.  

 

Figur 3.2. Exempel på en tredimensionell 
resposyta.(MINITAB, version 14) 
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3.4.1 Trenivåers faktorförsök 

Ett trenivåers faktorförsök är mer komplicerat jämfört med ett tvånivåers. Både ett reducerat 
och ett fullständigt trenivåers faktorförsök kan skatta kvadratiska effekter. Denna typ av design 
är speciellt användbar för kvalitativa faktorer. (Montgomery, 2001) 

 

 

 

 

Figur 3.3. Ett trenivåers faktorförsök med två faktorer. 
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KAPITEL 4  

GENOMFÖRANDE OCH ANALYS 
 
Detta kapitel beskriver hur planering, genomförande och analys av respektive försöksomgång har gått till. 

 

4.1 Statistisk bearbetning 

Det är viktigt att kontrollera att den process som studeras är i statistisk jämvikt. Detta gjordes 
genom att styrdiagram togs fram med hjälp av programvaran MINITAB. Det visade sig att 
idragningsprocessen var stabil vilket är en stor fördel då statistisk försöksplanering används. 
Detta eftersom det då är lättare att urskilja variation från de parametrar som varieras. Se 
styrdiagram i bilaga 2.  

  

4.2 Reducerat faktorförsök 

Detta avsnitt behandlar planering, genomförande och analys av det reducerade faktorförsöket. 

 

4.2.1 Val av resultatvariabel 

Resultatvariabeln valdes till idragningskraften mätt i newton [N] som är en kontinuerlig och 
kvantitativ variabel. Valet gjordes för att på bästa sätt kunna uppfylla syftet, se tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1. Resultatvariabler från reducerat faktorförsök. 

Resultatvariabler 
[N] 

Nuvarande 
målvärden & tole-

ranser 

Mätnoggrannhet 
[%] 

Koppling till 
målsättning 

Idragningskraft Saknas ±0.5 (Jensen, 2004)  
Att sänka idrag-

ningskraften 

 

4.2.2 Val av faktorer som varieras och nivåer på dem 

Påverkande faktorer 

Kunskap om processen inhämtades bland annat genom intervjuer och samtal med personal på 
företaget. Se bilaga 1. Detta sammanställdes även i ett Ishikawadiagram. Se bilaga 3. 

I en grupp bestående av flera personer med kunskap och erfarenhet om processen diskuterades 
det fram vilka försöksfaktorer som skulle väljas ut. Sex påverkande faktorer valdes slutligen ut, 
dessa finns sammanställda i tabell 4.2. 
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Nivåerna bör inte väljas för snävt då det finns en risk att en eventuell effekt täcks av den 
naturliga spridningen. Nivåerna bör heller inte väljas för långt ifrån varandra då detta inte 
speglar en verklig situation.  

 
Tabell 4.2. Påverkande faktorer från reducerat faktorförsök. 

Försöksinställning Påverkande 
faktorer 

 

Nuvarande 
inställningar 

 - + 

Förväntad 
effekt 

Trådkombination 0,90 mm 0,90 0,67+0,60 Hög 

Ytskikt Nomex Nomex Mylar Hög 

Verktygspaletter 11,12,13,14,15 14 12 Låg 

Spårlock 0,36 mm 0,36 0,42 Låg 

Medelledarlängd Nominell Nominell Förlängd Hög 

Maskininställning  A A B Medel 

 

Trådkombinationen togs med som en påverkande faktor på grund av möjligheten att variera 
antal trådar och dess tjocklek. Denna faktor har i sin tur stor påverkan på spårfyllnaden det vill 
säga hur mycket material som finns i spåren. En högre spårfyllnad anses generera en högre 
idragningskraft.   

Ytskiktet på isoleringsmaterialet valdes som en annan påverkande faktor då det finns två olika 
material att välja på, ett treskiktsmaterial, nomex, och ett fyrskiktsmaterial, mylar. 
Fyrskiktsmaterialet har en glattare yta mot koppartråden och det är av intresse att undersöka 
om detta påverkar idragningskraften på grund av minskad friktion. Isoleringsmaterialen har 
dock inte samma tjocklek men ytskiktet har en större påverkande effekt på resultatet än vad 
skillnaden i tjocklek har. Detta enligt erfarna operatörer.  

Verktygspalett valdes också som en påverkande faktor. Det finns fem olika verktygspaletter 
som cirkulerar runt i linans verktygsloop. Genom att välja ut två av dessa kan det undersökas 
om det finns någon skillnad mellan dessa med avseende på idragningskraften. 
Verktygspaletterna valdes slumpmässigt. 

Spårlock valdes som nästa påverkande faktor. Det finns två olika dimensioner på de spårlock 
som används i produktionen. Det är då av intresse att undersöka om det är någon skillnad 
mellan dessa med avseende på idragningskraften.  

Medelledarlängd är nästa påverkande faktor. En stators medelledarlängd kan förklaras som 
kopparhärvornas omkrets. Med en längre medelledarlängd kan kopparhärvorna pressas ut i 
större utsträckning. Enligt produktionsteknikern kan det då bli lättare att dra i koppartråden. 
Nivåerna valdes till en nominell och en förlängd medelledarlängd.  
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Maskininställning valdes som den sista påverkande faktorn. I idragningsmaskinen kan olika 
maskininställningar programmeras. Maskininställning A innebär att lamellerna är mindre 
rörliga jämfört med maskininställning B. Det är då intressant att undersöka om de olika 
inställningarna påverkar idragningskraften. De inställningar som användes återfinns i bilaga 4. 

 

Konstanta faktorer 

De övriga faktorerna som är styrbara hålls så konstanta som möjligt genom hela försöket 
eftersom dess påverkan på resultatet saknar intresse. Genom att hålla dessa faktorer konstanta 
minskar risken för att dess variation kommer att påverka resultatet. De faktorer som valdes att 
hålla konstanta återfinns i tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3. Konstanta faktorer från reducerat faktorförsök. 
Konstanta faktorer 
 

Önskade 
försöksinställningar 

Förväntad effekt 

Pressning Produktionsanpassat Låg 

Spolningshastighet Produktionsanpassat Låg 

Fasisolering På bästa sätt Låg 

 

Pressning och spolning ska hållas på en produktionsanpassad nivå. Fasisolering ska göras av en 
och samma operatör genom hela försöksomgången. Här är det viktigt att försöka göra likadant 
varje gång det vill säga att använda lika mycket papper och lika mycket lim till varje stator. 
Fasisoleringen bör också ske i en och samma arbetsstation då mängden lim kan variera mellan 
arbetsstationerna. 

 

Störfaktorer 

Störfaktorerna diskuterades fram i samma grupp som användes för att komma fram till de 
andra faktorerna. Se tabell 4.4. 
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Tabell 4.4. Störfaktorer från reducerat faktorförsök. 
Störfaktor 
 

Strategi Förväntad effekt 
 

Trådbroms Ingen Låg 

Hur bra koppartråden 
ligger på verktyget 

Rätta till koppartråden så 
den ligger rätt på verktyget 

Låg 

Ojämna spår Kontrollera plåtpaketen 
innan 

Låg 

 

4.2.3 Val av försöksplan 

Ett reducerat faktorförsök med 6 faktorer på 8 försök valdes (26-3). Detta är ett hårt reducerat 
faktorförsök där tvåfaktorsamspel överlagrar huvudeffekter. Det diskuterades noga i förväg 
vilka tvåfaktorsampel som skulle kunna förekomma. Det ansågs av gruppen bestående av 
produktionstekniker, black belts och jag själv som exjobbare att medelledarlängd och tråd-
kombination skulle kunna vara ett potentiellt samspel.  

Tre replikat gjordes dels på grund av att det ansågs viktigt att få med spridningen från olika 
inställningar och dels för att få en bättre skattning av felet. Sammanlagt blev det 24 försök 
vilket även var ekonomiskt försvarbart. Programvaran MINITAB användes för att konstruera 
försöksplanen. Försöksplanen återfinns i bilaga 5 och överlagringsmönstret i bilaga 6.  

 

4.2.4 Genomförande av reducerat försök 

Eftersom det inte går att bryta produktionen en vanlig arbetsdag och misstanke om att tid inte 
skulle finnas till att göra försöken en kväll mitt i veckan, lades det första försöket en lördag. 
Det tog ungefär sex timmar att genomföra försöken. 

Det gjordes inte en fullständig randomisering av försöket. Eftersom nivåändringen av tråd-
kombinationen var tidskrävande så valdes det att trä två olika trådkombinationer innan 
försökets start för att sedan skifta mellan dessa helt enligt försöksplanen. Dock skulle tråden 
trätts om inför varje delförsök för att få en fullständig randomisering. Bytesfaktorn som 
störkälla vid varje inställning missades därför. Uppskattningsvis orsakade trådbytet i sig inte 
några större problem och variationen orsakad av trådbytet kan anses liten i förhållande till 
annan variation.    

Försöksplanen följdes och det sågs till att allt som inte skulle varieras hölls så konstant som 
möjligt. Operatören som fasisolerade var mycket noga med att göra likadant varje gång för att 
minska risken att dess variation skulle komma att påverka resultatet. 

 

4.2.5 Analys av reducerat försök 

Eftersom kurvorna såg olika ut beroende på maskininställningen valdes resultatvariabeln till 
den största kraften under respektive idrag. Mätvärdena från försöket återfinns i bilaga 7. 
Resultatet analyserades med hjälp av programvaran MINITAB.  
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I första idraget var två faktorer signifikanta, verktygspalett och maskininställning, på 
signifikansnivån 0.05. I andra idraget var däremot alla faktorer utom verktygspalett signifikanta 
på samma signifikansnivå. Detta åskådliggörs grafiskt i figur 4.1 och 4.2. 

Signifikansnivån, α, motsvarar risken att en felaktig slutsats dras. En slutsats betyder i detta fall 
att en effekt bedöms som signifikant medan den i själva verket är orsakad av slumpen. α väljs 
ofta till 0.05 eller 0.01 när det gäller industriella experiment. (Launsby & Schmidt, 2002) 

 

Restvärdesanalys av reducerat faktorförsök 

Restvärdesanalysen av idrag 1 innehöll bland annat restvärdena plottade mot provordningen, 
se figur 4.3. Här syns en negativ korrelation, snabba förändringar av tecken, i slutet av 
provomgången men annars tycks det inte vara någon större förändring av spridningen under 
försökets gång.  

I figur 4.4 plottas restvärden mot de förväntade värden. Mönstret är slumpmässigt kring båda 
sidor om noll och anses då ha en jämn spridning. 
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Figur 4.2. Effekt från idrag 2. Figur 4.1. Effekt från idrag 1. 
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 Figur 4.3. Restvärde plottade mot 
provordning, idrag 1. 

Figur 4.4. Restvärde plottade mot förväntat 
värde, idrag 1. 
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Restvärdesanalysen av idrag 2 innehöll samma typer av plottar som för idrag 1. I figur 4.5 är 
restvärdena plottade mot provordningen. Uppstarten kan anses ”lurig” då den innehåller fyra 
stegrande punkter. Att den första punkten gav det lägsta värdet medan den sista punkten gav 
det högsta värdet bör också tas i beaktning.  För övrigt anses det inte vara någon större 
förändring av spridningen under försökets gång. 

Även för idrag 2 anses spridningen vara jämn då restvärdena plottade mot de förväntade 
värdena har ett slumpmässigt mönster kring båda sidor om noll. Se figur 4.6. 

Vid en analys där varje faktor för sig plottas mot restvärdet fås att alla faktorer utom verktygs-
palett verkar ha en relativt slumpmässig spridning. Faktorn verktygspalett däremot sprider 
olika mycket beroende på nivå.  Här har en tumregel tillämpats som innebär att de två mest 
avvikande punkterna täcks över och om då mönstret försvinner så är det oftast inget att bry sig 
om. Se bilaga 8. 

 

4.2.6 Diskussion inför fullständigt försök 

I det reducerade försöket visade det sig att idragningskraften för första idraget var högre än för 
det andra idraget i 11 fall av 24.  Från början sattes en avgränsning till att endast titta på 
krafterna från andra varvet på grund av att de ansågs vara högre och därför av störst intresse. 
Men beslut togs om att fortsätta studera båda varvens idrag.   

Det reducerade försöket var ett så kallat sållningsförsök med syfte att bestämma vilka faktorer 
som påverkade idragningskraften i störst utsträckning. Utifrån detta försök planerades sedan  
ytterligare försök.  

Följande försök valdes till ett fullständigt faktorförsök detta för att även samspel mellan 
faktorer skulle kunna analyseras.  Två faktorer valdes ut utifrån analysen av det reducerade 
försöket.  
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 Figur 4.6. Restvärden plottade mot förväntat 
värde, idrag 2. 

Figur 4.5. Restvärden plottade mot provordning, 
idrag 2. 
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4.3 Fullständigt faktorförsök 

I detta avsnitt redovisas hur genomförande och analys av det fullständiga försöket gick till. 

 

4.3.1 Genomförande av fullständigt faktorförsök 

Utifrån det reducerade försöket ska de faktorer som ansågs ha den största påverkan på 
resultatet väljas ut för att användas i det fullständiga försöket. 

Medelledarlängd och maskininställning valdes, då dessa faktorer var statistiskt signifikanta. 
Trådkombination var en faktor som också visade sig vara aktiv men på grund av att det rent 
produktionsmässigt är fördelaktigt att använda en grövre tråd jämfört med två tunnare så 
valdes att inte gå vidare med denna faktor. Även om faktorn verktygspalett var aktiv i första 
idraget valdes även denna faktor bort. Detta kan förklaras med att idrag två anses erhålla de 
största krafterna. Vilket i sig betyder att det är framförallt dessa som ska sänkas. 

Om andragradseffekter ska kunna skattas räcker det inte med att göra ett tvånivåers 
faktorförsök med centrumpunkter utan det krävs ett trenivåers faktorförsök. De faktorer som 
valdes att ta med finns i tabell 4.5-4.8 och försöksplanen återfinns i bilaga 9. För de 
inställningar som användes se bilaga 10. 

 
Tabell 4.5. Resultatvariabler från fullständigt faktorförsök. 

Resultatvariabler 
[N] 

Nuvarande 
målvärden och 

toleranser 

Mätnoggrannhet 
[%] 

Koppling till 
målsättning 

Idragningskraft Saknas ±0.5 (Jensen, 2004) 
Att sänka idrag-

ningskraften 

 
Tabell 4.6. Påverkande faktorer från fullständigt faktorförsök. 

Försöksinställning Påverkande 
faktorer 

 

Nuvarande 
inställningar 

 1 2 3 

Förväntad 
effekt 

Medelledarlängd Nominell Nominell Medel Förlängd Hög 

Maskininställning  A A B C Hög 
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Tabell 4.7. Konstanta faktorer från fullständigt faktorförsök. 
Konstanta faktorer 

 
Önskade försöksinställningar Förväntad effekt 

Pressning Produktionsanpassat Låg 

Spolningshastighet Produktionsanpassat (1000 rpm) Låg 

Limning På bästa sätt Låg 

Ytskikt Nomex Låg 

Verktygspalett 11 Låg 

Spårlock 0.36 Låg 

Tråd 0.90 Låg 

 
Tabell 4.8. Störfaktorer från fullständigt faktorförsök. 

Störfaktor 
 

Strategi Förväntad effekt 

Trådbroms Ingen Låg 

Hur bra koppartråden ligger 
på verktyget 

Rätta till koppartråden så den 
ligger rätt på verktyget 

Låg 

Ojämna spår Kontrollera plåtpaketen innan Låg 
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4.3.2 Analys av fullständigt faktorförsök 

Mätvärdena från det fullständiga försöket återfinns i bilaga 11. Ur analysen från MINITAB 
utlästes att för första varvet var det maskininställning och maskininställning2 som var de 
signifikanta effekterna. Medan för det andra varvet var det medelledarlängd, maskininställning 
och medelledarlängd2 som var de signifikanta effekterna.  Paretodiagrammen i figur 4.7 och 
4.8 togs fram med hjälp av programvaran Statgraphics.  

De förklarande modeller som togs fram visar vilka värden som kan förväntas på idragnings-
kraften med olika inställningar på medelledarlängd och maskininställning. De ska också 
användas till att bestämma bästa möjliga inställningar på medelledarlängd och 
maskininställning för att erhålla en så låg idragningskraft som möjligt. 

Ekvation 3.1 ger förklarande modell för idrag 1: 
2

1ŷ 2 873,63 281,89 maskininställning 103,78 maskininställning= − ⋅ − ⋅   (4.1) 

 

Ekvation 3.1 ger förklarande modell för idrag 2: 

2

2

ŷ 3 581,26 106,28 maskininställning 771,33 medelledarlängd ...

      138,44 medelledarlängd

= − ⋅ − ⋅ +

+ ⋅
  (4.2) 

 

Restvärdesanalysen för idrag 1 visar att modellen för idragningskraften från det fullständiga 
försöket kan antas vara rimlig i sin beskrivning av verkligheten. Analysen visar på en relativt 
jämn spridning dock skiljer sig det första värdet mycket från de övriga. Att första delförsöket 
antog en lägre idragningskraft skulle kunna bero på mätfel alternativt avläsningsfel. Detta 
värde togs inte bort vid analysen eftersom det inte gick att säga till hundraprocent vad det 
berodde på. Alla tre nivåerna på både maskininställning och medelledarlängd sprider ungefär 
lika mycket, se bilaga 12. 

Analysen av restvärdena från idrag 2 visar även den att modellen för idragningskraften antas 
vara rimlig i sin beskrivning av verkligheten. Dock visar analysen att det finns en större 
spridning i andra idraget jämfört med det första idraget, tre restvärden ligger över 300 N i 
andra idraget jämfört med ett under första idraget. Alla tre nivåerna på både maskininställning 
och medelledarlängd sprider lika mycket, se bilaga 12. 

Figur 4.7. Paretodiagram för varv 1. Figur 4.8. Paretodiagram för varv 2. 

A = Maskininställning 
B = Medelledarlängd 

A = Maskininställning 
B = Medelledarlängd 
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4.4 Koppartrådstest 

Det fanns ett stort intresse att undersöka om olika tillverkare av koppartråd påverkade 
idragningskraften. Eftersom det inte fanns möjlighet att variera olika typer av koppartråd i det 
reducerade försöket, då den spanska tråden endast fanns tillgänglig i en dimension, valdes ett 
separat koppartrådstest. I detta avsnitt redovisas hur genomförande och analys av detta test 
gick till. 

 

4.4.1 Genomförande av koppartrådstest 

I detta försök jämfördes två olika koppartrådar mot varandra, en svensk och en spansk. Detta 
för att undersöka om olika tråd påverkar idragningskraften. Testet kunde göras under den 
dagliga produktionen och behövdes därmed inte läggas på helgen vilket gjorde att kostnaden 
kunde hållas nere.  Försöksordningen kunde därför inte randomiseras utan först kördes 
statorer med den svenska tråden och därefter statorer med den spanska tråden. Alla övriga 
faktorer hölls konstanta på en produktionsanpassad nivå. 

 

4.4.2 Analys av koppartrådstest 

Hundra statorer av varje togs ut för analys.  Idragningskraften för respektive stator motsvarades 
av maxvärdet under själva idraget. Medelvärde och standardavvikelse beräknandes för 
respektive tråd. Se tabell 4.9 nedan. 

 
Tabell 4.9.  Medelvärde och standardavvikelse för svensk respektive spansk koppartråd. 
Typ av tråd Medelvärde 

[N] 
Standardavvikelse 

[N] 

Svensk 2887 546 

Spansk 3409 498 

 

Enligt dessa mätningar har de statorer som 
lindats med den spanska tråden en högre 
idragningskraft jämfört med de statorer som 
lindats med den svenska. 

Med hjälp av MINITAB togs en 
Anovatabell fram. Ur den kunde utläsas att 
medelvärdet för de olika trådarna inte är 
lika stora då α = 0.05, det vill säga att det 
fanns en skillnad mellan de olika trådarna 
med avseende på idragningskraften. Grafiskt 
kan detta även utläsas i figur 4.9. 

Dock är förklaringsgraden bara drygt 20 
procent vilket innebär att den största 
variationen förklaras av något annat. 

Figur 4.9. Boxplot över idragningskraften mot koppartråd. 
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KAPITEL 5  

SLUTSATSER 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 kring 
parameterinställningar för den undersökta statorlindningsprocessen. 

 

5.1 Reducerat faktorförsök 

Det första försöket var ett hårt reducerat försök med syfte att sålla ut de faktorer som hade 
störst påverkan på idragningskraften. När det gäller första idraget föll två faktorer ut som 
aktiva medan alla utom en föll ut som aktiva i andra idraget. 

Att idragningskraften för första idraget var högre än för det andra i 11 fall av 24 kan inte hittas 
någon förklarning till mer än att det skulle kunna vara slumpen. Nästa gång denna statortyp 
producerades sparades mätvärden från både första och andra idraget. 40 statorer studerades och 
alla hade en högre idragningskraft under andra varvet. Det går därför inte svara på varför det 
blev högre krafter under det första varvet jämfört med det andra varvet på vissa statorer under 
det reducerade försöket. 

 

5.2 Fullständigt faktorförsök 

Det fullständiga försöket visade inte på några klara andragradeffekter. I det första idraget var 
det maskininställning som var den största signifikanta effekten medan i det andra idraget visade 
det sig vara medelledarlängden. 

Detta skulle kunna förklaras med att i det första idraget var alla spåren tomma det vill säga 
ingen koppartråd låg ivägen. Det var själva inställningen på maskinen som hade den största 
påverkande effekten. Däremot när andra idraget gjordes var redan ett visst antal spår fyllda 
med koppartråd från det första idraget. De redan fyllda spåren kan ha bidragit till ett visst 
motstånd som ökade idragningskraften. Resultatet ansågs därför vara logiskt.  

Effekterna är aktiva med en säkerhet på 95 procent.  

 

5.3 Koppartrådstest 

I detta försök undersöktes två olika trådar, en svensk och en spansk, för att studera dess 
eventuella inverkan på idragningskraften. 
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Analysen visade att medelvärdet skilde sig åt mellan de olika trådarna och att den spanska 
tråden hade en högre idragningskraft jämfört med den svenska. Dock var skillnaden liten, 
cirka 500 N. 

Även om samtliga faktorer och inställningar hölls konstanta under försöket kan det ha funnits 
slumpvariation mellan de olika körningarna. Detta eftersom det inte var möjligt att 
randomisera försöksordningen på grund av att försöket genomfördes under pågående 
produktion. Om det hade funnits möjlighet till detta hade resultatet blivit mer tillförlitligt 
eftersom risken för inverkande störfaktorer då hade minskat.  

 

5.4 Rekommendationer 

• Jag rekommenderar den längsta medelledarlängd som fortfarande generar en godkänd 
stator. Detta eftersom medelledarlängden inte kan förlängas hur mycket som helst utan 
att ge oönskade konsekvenser. Det är viktigt att tillägga att medelledarlängden är den 
faktor som är mest central då den har störst påverkan under andra idraget där de högsta 
krafterna erhölls, se bilaga 13. Det är därför bättre att förlänga medelledarlängden så 
mycket som möjligt istället för att ändra maskininställningen om man tvingas till ett 
val mellan dessa två. 

• När det gäller maskininställning rekommenderar jag att använda den inställning som 
kallades för C i det fullständiga faktorförsöket. Skillnaden mellan inställningarna är att 
verktyget är mer följsamt med inställning C jämfört med A och B. För de inställningar 
som användes se bilaga 10. 

• Två tunnare trådar genererar en betydligt lägre idragningskraft jämfört med en grövre 
tråd. Dock är det inte rent produktionsmässigt försvarbart att använda två trådar då det 
bland annat tar längre tid att koppla statorerna. Om det produktionstekniskt skulle 
kunna gå att lösa detta rekommendera jag att använda två tunnare trådar framför en 
grövre med avseende på idragningskraften.  

• Jag rekommenderar ett tunnare spårlock jämfört med ett tjockare spårlock då det 
tunnare spårlocket bidrog till ett bättre resultat. 

• Isoleringsmaterialet med ytskiktet nomex bidrar till en lägre idragningskraft jämfört 
med det isoleringsmaterial som har mylar som ytskikt, dock var skillnaden mycket 
liten. Jag rekommenderar därför att studera andra egenskaper hos de olika ytskikten 
exempelvis hur starkt och tåligt materialet är. Välj sedan ytskikt efter resultaten. 

• Jag rekommenderar även att detta examensarbete används som ett stöd vid fortsatt 
arbete med statistisk försöksplanering. 
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KAPITEL 6  

DISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel kommer en diskussion kring arbetet att föras. Den kommer bland annat ta upp 
vad som kunde ha gjorts annorlunda och resultatets trovärdighet. Avslutningsvis ges även förslag till 
fortsatt arbete. 

 

6.1 Genomförandet  

Tiden har varit en stor begränsning vad gäller arbetets omfattning. Det har helt enkelt inte 
funnits tid till att göra obegränsat antal med försök då examensarbetet skulle slutföras inom 
den förutbestämda tidsramen. Det var också svårt att hitta tillfällen då försöken kunde läggas 
eftersom produktionen inte skulle störas. Försöken tog lång tid att genomföra, det reducerade 
försöket tog 6 timmar och det fullständiga tog 8 timmar. Dessa försök gjordes under två 
lördagar vilket medförde en svårighet med att få tag på operatörer som ville ställa upp. Ett 
alternativ kunde ha varit att delat upp försöket i olika block och gjort dem under kvällstid. 
Koppartrådstestet kunde ha lagts utanför pågående produktion om mer tid funnits.  Då hade 
troligtvis en högre tillförlitlighet av resultatet uppnåtts eftersom försöksordningen då kunnat 
randomiseras. 

Så här i efterhand hade det varit bättre att välja någon annan påverkande faktor än 
trådkombination till det reducerade försöket. Detta eftersom det redan från början ansågs 
fördelaktigt rent produktionsmässigt att använda en grövre tråd framför två tunnare. 

 

6.2 Resultatet 

På elmotorverkstaden lindas statorer främst i automatiserade och halvautomatiserade processer. 
Försöken i detta examensarbete är gjorda vid den automatiserade processen men resultatet 
antas vara allmängiltigt. Skillnaden är att idragningskraften inte går att mäta vid de 
halvautomatiserade processerna på samma vis som vid den automatiserade. Principen för själva 
idraget är dock densamma. 

Examensarbetets syfte var främst att identifiera vilka faktorer som påverkar idragningskraften i 
statorlindningsprocessen. Detta syfte anses ha uppfyllts och redovisas under avsnitt 5.6 
Rekommendationer. Med största sannolikhet finns det även andra faktorer som påverkar 
idragningskraften än de som undersökts men på grund av arbetets begränsning har inte alla 
faktorer kunnat studeras. Det andra syftet var att rekommendera inställningar för att minska 
idragningskraften vilket också anses ha uppfyllts, se avsnitt 5.6 Rekommendationer. 
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6.3 Validitet och reliabilitet 

Mycket tid lades ner vid själva planeringen av arbetet och många olika personer deltog i 
framtagandet av de påverkande faktorerna. Detta antas ha påverkat validiteten av framtagandet 
av faktorerna på ett positivt sätt. 

Genom att replikat användes i båda faktorförsöken möjliggjordes en kontroll av spridningen 
och en ökad validitet erhölls. 

Dock utfördes inte en fullständig randomisering av det reducerade försöket då vissa faktorer 
ansågs svåra att variera, detta i sig medförde en försämrad reliabilitet av mätresultatet.  
Mätresultatet avlästes ur ett styrdiagram vilket gjorde att det var svårt att få ett exakt värde 
vilket också bidrog till en försämrad reliabilitet av mätresultatet. För att ändå försöka öka 
tillförlitligheten avlästes diagrammen flera gånger. 

Modellernas validitet har kontrollerats med hjälp av restvärdesanalyser men skulle kunna ha 
förbättrats med ett verifierande försök. Det ansågs dock inte nödvändigt då både det 
reducerade försöket och det fullständiga försöket visade på ett liknande resultat. Hade däremot 
resultaten från dessa försök skilt sig åt hade det varit mer motiverat med ett verifierat försök. 

Resultatet från koppartrådstestet, där en svensk och en spansk tråd jämfördes, hade blivit mer 
tillförlitligt om en randomiserad försöksplan använts. 

 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

• Undersök om olika grad av spårfyllnad påverkar idragningskraften genom att göra 
ytterligare försök. Här är det viktigt att genomföra hela försöket under identiska 
förhållanden. Jag har tittat lite på olika spårfyllnader men valde att inte ta med det i 
rapporten då resultatet inte ansågs tillförlitligt.  Mätvärden från två olika statortyper 
med olika spårfyllnad studerades.  Dessa statorer hade producerats under två helt olika 
dagar. Därför kan man inte med säkerhet säga att samma förhållanden hade rått under 
produktionen av dessa statorer. Exempelvis var det inte säkert att samma 
idragningsmaskin hade använts. Därför föreslås nya spårfyllnadsförsök. 

• Studera verktygspaletterna mer noggrant för att ta reda på om det verkligen finns en 
skillnad mellan dem.   

• Gör försök med en glättad tråd för att undersöka om glättningen påverkar 
idragningskraften. En glättad tråd är behandlad med paraffin och antas därför minska 
friktionen vid själva idraget av koppartråd.  

• Genomför någon slags test där det kan undersökas hur motståndkraftig ytan är hos 
olika typer av koppartråd exempelvis genom att simulera vassa plåtpaketskanter.  
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KAPITEL 7  

ORDLISTA 
 
Effekt - Den förändring av resultatvariabelns värde som erhålls då en faktors 

nivå ändras från låg till hög nivå. 
Faktor  - En parameter som ingår i någon av klasserna styr-, stör- respektive 

konstantfaktorer.  
Förklarande modell - Matematiskt samband mellan de studerande försöksfaktorerna. 

Försöksplan - Försöksbetingelserna för vart och ett av försöken i en 
försöksomgång. 

Konstant faktor - Faktorer som hålls konstanta i ett flerfaktorförsök eftersom dessa 
faktorers påverkan på resultatet inte är av  intresse. 

Normalfördelning - Kontinuerlig symmetrisk fördelning hos en stokastisk variabel. 

Normalplot - Analysverktyg som används för att avgöra vilka faktorer som 
påverkar den studerande resultatvariabeln. 

Påverkande faktorer - Försöksfaktorer. Faktor som studeras i ett flerfaktorförsök. 

Replikat  - En upprepning av de delförsök som ingår i en försöksplan. 

Restvärde - Den del av en observation som inte kan förklaras av de effekter som 
bedömts som aktiva utifrån de genomförda försöken. 

Resultatvariabel - Den storhet som studeras vid ett flerfaktorförsök. 

Samspel - Samvariation mellan två faktorer. 

Stokastisk variabel - En funktion som kan beskriva variationen eller osäkerheten hos en 
annan variabel. 

Störfaktorer - Faktorer som inte är möjliga att fixera på någon speciell nivå under 
ett faktorförsök. 

Överlagring - När samma effekt representerar flera faktorer eller samspel.  

Fritt från Hansson & Bódizs, (1999). 
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Sammanställning av samtal och intervjuer med personal på företaget 

 

Fråga: Vilka faktorer, parametrar, tror du påverkar idragningskraftens storlek? 

 

Personal på lina 15: 

• Spårfyllnad 

• Antal trådar 

• Trådens tjocklek 

• Trådens ytskikt 

• Slarvig fasisolering 

• Spolningen, ”felspolning” och “hur bra tråden är spolad” 

• Hur bra trådarna ligger på verktyget 

• Limning  
 särskilt nere vid spåret på kabelsidan 

• Pressen 
 pressas koppartråden ut mer får man plats med limningen bättre 

• För mycket koppartråd 

• Spårisolering 

• Tjocklek på spårlocken 

 

Personal på lina12: 

• Lamellerna 

• Maskinfel 
 ”pinnarna” är sneda 

• Trasigt plåtpaket 

• Ojämna spår 

• Grader i spåren 

• Tråden 
 ju tjockare tråd desto fler skador på tråden 

• Kilarna 
 tunnare kilar 
 skulle kunna använda ett blankare papper 

• Isoleringsmaterialet 

• Antal trådar 

• Slitna maskiner, mått och inställningar är slitna 
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Personal på lina 11: 

• Vassa kanter på plåtpaketet 

• Lamellerna 

• Tjock tråd 

• Pressningen 

• Höjd och längd på härvorna 

• Spolningen 

• Operatören 
 hur man dra över härvorna 

• Limningen 

 

Övrig personal: 

• Medelledarlängd 

• Maskininställning 

• Spårlock 

• Antal skikt på isoleringsmaterial 

• Trådbroms 

• Olika trådkombinationer 

• Spolningshastighet 

• Pressning 

• Fasisolering 

• Lamellerna/stjärnan 

• Vassa kanter på plåtpaketen 

• Verktygspaletter 

• Töjningen 

• Koppartråden  

• Glättning 
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Inställningar från reducerat faktorförsök 

Idragningsmaskin 2 

 

Medelledarlängd 

Nominell medelledarlängd = 222,75 mm ==> Gap modifier +9 

Förlängd medelledarlängd  = 232,75 mm ==> Gap modifier +19 

 

Verktygspaletter 

Nummer 1 = palett nummer 14 

Nummer 2 = palett nummer 12 

 

        
 Maskininställning A Maskininställning B 
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Försöksplan från reducerat faktorförsök 

 

Reducerat faktorförsök med 6 faktorer, (26-3) 

 

R
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d
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n
g
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1 0.9 Mylar 14 0.36 B Nominell 
2 0.9 Nomex 14 0.42 B Förlängd 

3 0.9 Nomex 12 0.42 A Nominell 
4 0.9 Mylar 12 0.36 A Förlängd 
5 0.67+0.60 Mylar 12 0.42 B Förlängd 

6 0.9 Mylar 14 0.36 B Nominell 
7 0.9 Nomex 12 0.42 A Nominell 
8 0.67+0.60 Nomex 14 0.36 A Förlängd 

9 0.67+0.60 Mylar 14 0.42 A Nominell 
10 0.67+0.60 Nomex 14 0.36 A Förlängd 
11 0.67+0.60 Mylar 12 0.42 B Förlängd 

12 0.67+0.60 Nomex 14 0.36 A Förlängd 
13 0.9 Mylar 12 0.36 A Förlängd 
14 0.67+0.60 Nomex 12 0.36 B Nominell 

15 0.9 Nomex 12 0.42 A Nominell 
16 0.67+0.60 Mylar 14 0.42 A Nominell 
17 0.67+0.60 Mylar 12 0.42 B Förlängd 

18 0.9 Nomex 14 0.42 B Förlängd 
19 0.9 Mylar 12 0.36 A Förlängd 
20 0.67+0.60 Mylar 14 0.42 B Nominell 

21 0.67+0.60 Nomex 12 0.36 B Nominell 
22 0.9 Nomex 14 0.42 B Förlängd 
23 0.67+0.60 Nomex 12 0.36 B Nominell 

24 0.9 Mylar 14 0.36 B Nominell 
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Överlagringsmönstret från det reducerade faktorförsöket 
 

A+BD+CE 

B+AD+CF 

C+AE+BF 

D+AB+EF 

E+AC+DF 

F+BC+DE 

AF+BE+CD 

 

A= Trådkombination 

B= Ytskikt på isoleringsmaterial 

C= Verktygspalett 

D= Spårlock 

E= Maskininställning 

F= Medelledarlängd 
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Idragningskraften från reducerat faktorförsök 

 
RunOrder Idrag 1 [N] Idrag 2 [N] 

1 1135 2136 
2 1602 1602 
3 2848 2915 
4 2514 2136 
5 1268 1557 
6 1468 2314 
7 2492 3026 
8 3026 934 
9 3026 2492 
10 3204 1446 
11 1135 1468 
12 3382 979 
13 2314 2158 
14 823 1691 
15 2848 3204 
16 3026 2670 
17 1246 1424 
18 1802 1691 
19 2714 2158 
20 3293 2314 
21 712 1913 
22 2447 1891 
23 712 1780 
24 2203 3070 
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Respektive faktor plottade mot restvärdet från reducerat faktorförsök 

 

 

Idrag 1 

Verktygspaletter

R
es
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Idrag 2 
 

Spårlock

R
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de

0,420,410,400,390,380,370,36

500
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T rådkombination
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Ytskikt
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Spår lock
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Försöksplan från fullständigt försök 
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m

m
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1 2 C 223 
2 2 A 223 
3 2 C 227 
4 2 B 227 
5 2 A 219 
6 2 C 219 
7 2 B 219 
8 2 B 223 
9 2 A 227 
10 3 B 223 
11 3 A 223 
12 3 C 219 
13 3 C 227 
14 3 A 219 
15 3 B 219 
16 3 C 223 
17 3 B 227 
18 3 A 227 
19 1 A 223 
20 1 A 219 
21 1 C 227 
22 1 C 223 
23 1 A 227 
24 1 B 223 
25 1 B 227 
26 1 B 219 
27 1 C 219 
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Inställningar från fullständigt faktorförsök 

Idragningsmaskin 1 

Medelledarlängd 

Medelledarlängd  219 mm ==> gap modifier +5 

Medelledarlängd  223 mm ==> gap modifier +9 

Medelledarlängd  227 mm ==> gap modifier +13 

 

Verktygspalett 

ID nummer 11 
 

    
 

 

Maskininställning A Maskininställning B 

Maskininställning C 
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Idragningskrafter från fullständigt faktorförsök 

 
Run Order Idrag 1 [N] Idrag 2 [N] 

1 2136 3649 
2 3026 3782 
3 2492 2848 
4 2848 2714 
5 3204 4628 
6 2492 4672 
7 2848 4450 
8 3026 3560 
9 2848 3337 
10 2848 3604 
11 3204 3649 
12 2492 4450 
13 2625 2848 
14 3204 4717 
15 2892 4539 
16 2492 3471 
17 2670 3115 
18 3026 3026 
19 3026 3738 
20 3026 4272 
21 2492 2759 
22 2581 3204 
23 2937 3115 
24 2892 3738 
25 2937 2937 
26 2937 4405 
27 2625 4450 
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Restvärdesanalys från fullständigt faktorförsök 

 

Idrag 1 

Förväntat värde
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Idrag 2 
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Huvudeffektplottar från fullständigt faktorförsök 
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