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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår civilingenjörsutbildning inom 
industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. 
Arbetet har utförts under 20 veckor vid SSAB i Luleå under vårterminen 2012.  

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer vid SSAB som har varit till hjälp under 
arbetets gång. Till att börja med vill vi tacka vår handledare Patrik Wikström för vägledning 
och inspiration samt Mats Emmoth för all hjälp under hela projekttiden. Vi vill även tacka 
Kristina Lindqvist, Kjell Öberg, Veijo Fagervall, Lars Kaarle och Christer Nilsson för 
ovärderlig expertis inom projektets område.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet Rickard Garvare för 
värdefull feedback under examensarbetets gång. 
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Sammanfattning 

Vid SSAB:s produktionsanläggning i Luleå är slutprodukten slabs, ett rektangulärt stålämne 
cirka elva meter långt samt en och en halv meter brett. Dessa ämnen tillverkas enligt kundens 
önskemål och har olika sammansättningar. Konkurrensen är hård vilket innebär att det är 
viktigt för SSAB att stålet har de egenskaper som kunden efterfrågar. SSAB säkerställer att 
ämnet uppfyller kundens krav genom att ta stålprover för analys. På stålproverna mäts olika 
materialegenskaper, den så kallade inre kvaliteten, och de undersöks också för att kontrollera 
att stålämnena inte innehåller stora sprickor eller allt för stora centrumsegringar som bildas då 
stålet stelnar.  

Då många legeringar löser sig lättare i det flytande stålet än i det stelnade innebär det att 
koncentrationen av dessa ämnen blir högre i de delar som stelnar sist, centrumsegringar har 
därmed uppstått. En centrumsegring leder alltså till att stålämnena blir inhomogena med 
olikformig kemisk komposition. 

I SSAB:s stränggjutning övergår stålet från flytande till fast form. Stålet har då en temperatur 
på cirka 900°C. I dagsläget svalnar ämnet innan ett prov skärs ut. SSAB vill i framtiden kunna 
ta ut proverna då stålämnet är varmt för att på så sätt minska ledtiden, andelen skrot som 
tillverkas samt kapitalbindningskostnaden.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det finns ett samband mellan analysresultat 
från varma respektive kalla prov. Eftersom tidigare försök tyder på att betyget blir olika då 
varmprovtagning tillämpas istället för kallprovtagning blev ett första steg att se om det gick 
att hitta en skillnad. I de fall där en skillnad samt en korrelation mellan betygen kunde påvisas 
skulle sambandet mellan betygen beskrivas med en modell.  

Till att börja med genomfördes ett pilotförsök. För att mäta den variation som finns i 
mätsystemet genomfördes en gauge R&R-analys. Huvudförsöket syftade till att undersöka om 
det finns ett samband mellan analysresultat från varma och kalla prov. Denna studie utfördes 
genom att parvisa prov skars ut, det ena varmt och det andra kallt. 

Författarna till detta examensarbete har samlat in 238 stålprover från stränggjutna stålämnen 
på SSAB i Luleå. Proverna är parvisa, ett prov från vardera metod har skurits  ut från samma 
ämne,  för att kunna undersöka skillnader och korrelation mellan metoderna. Examensarbetets 
slutsats är att ingen korrelation mellan de två metoderna har kunnat påvisas. Detta trots att 
resultatet från stickprov i par i flera fall visar att det finns en skillnad i väntevärde mellan de 
kalla och varma proverna.  En annan viktig slutsats är att mätsystemet är osäkert, över 20 % 
av den totala variationen kommer från mätsystemet.  

I dagsläget rekommenderas inte SSAB att byta till varmprovtagning. De resultat som 
framkommit i denna studie visar på att det inte verkar finnas något tydligt samband mellan 
betyg från kalla och varma prover vilket gör att det inte går att ta fram en modell som 
predikterar ett kallt betyg från ett motsvarande varmt betyg.  

Med tanke på de fördelar som finns med varmprovtagning rekommenderas SSAB att fortsätta 
sträva efter att byta metod för att mäta den inre kvaliteten. Det är dock viktigt att först utreda 
vad som mäts vid kall- kontra varmprovtagning. Att minska den väntetid som idag finns innan 
analysen anser vi är av stor vikt för SSAB. 

  

. 



Abstract 

At SSAB’s production site in Luleå the final product is slabs, a rectangular steel ingot about 
eleven meters long and one and a half meter wide. These ingots are produced according to 
customer requirements and may therefore have many different compositions. The competition 
is tough which means that it is important for SSAB that the steel they produce has the 
attributes that the customer request. SSAB ensure that the ingots satisfy the customer’s 
demands by analyzing steel samples. Different properties of the material, the so called inner 
quality, is measured and the samples are also examined to control that the steel ingots do not 
contain big cracks or too big centerline segregation that may form when the steel solidifies.  

Since many alloys dissolves more easily in the liquid steel than in the solidified steel it means 
that the concentration of these elements is higher in the parts that solidify last, centerline 
segregation has thus occurred. Centerline segregation will therefore mean that the steel ingots 
become inhomogeneous with non-uniform chemical composition.  

In SSAB´s continuous casting the steel is converted from liquid to solid form. The steel then 
has a temperature of about 900°C. Currently the ingot cools before a sample is cut. In the 
future, SSAB wants to cut the samples when the ingot is warm to thereby reduce lead times, 
scrap production and capital costs. 

The purpose of the project was to investigate if there is a connection between measurements 
of centerline segregation obtained from warm and cold steel samples. Since prior tests had 
indicated that the grade differs between warm and cold samples the first step was to see if it 
was possible to verify such a difference. Where a difference and a correlation between the 
grades could be detected the connection between the grades would be described in the form of 
a model.  

At the start a pilot test was carried out. To measure the variation that exists in the 
measurements a gauge R&R-analysis was then performed. The main test aimed to investigate 
a possible relationship between analysis results from paired warm and cold samples.  

The authors of this master thesis have collected 238 samples from continuously casted steel 
slabs at SSAB in Luleå, Sweden. The samples are paired, one sample from each method have 
been cut from the same ingot to be able to investigate differences and correlation between the 
methods. No significant correlation between the two methods has been found. This despite 
that the results from paired t-test show differences in expected values between the cold and 
warm samples in multiple cases. Another important conclusion is that the measurements are 
uncertain, over 20 % of the total variation comes from the measurements.  

Currently SSAB is not recommended to change to cutting the samples warm. The results that 
have emerged in this study indicate that no clear connection seem to exist between grades 
from cold and warm samples. Based on our results it is therefore not possible to develop a 
model that predicts a cold grade from a corresponding warm grade.  

Given the advantages that exist with cutting warm samples SSAB is recommended to 
continue strive to change method for measuring the inner quality. It is important however to 
first investigate what is measured when cold versus warm samples are cut. We believe it is of 
great importance for SSAB to reduce the waiting time that currently exists before the analysis. 
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Ordlista 

Centrumsegring När stål stelnar uppstår porösa områden i mitten där stålet stelnar sist och 
koncentrationen av legeringsämnen blir högre. Ämnet är inhomogent 
med olikformig kemisk komposition (Ghosh, 2001). 

Charge En batch med stål som har producerats i en skänk. 

Skänk Kruka som används för att förvara och transportera smält råjärn eller stål.  

Slabs Ett rektangulärt stålblock. Används synonymt med ämne. 

Stränggjutning Metod för att gjuta stål. 

Stål Legering av järn och kol med en kolhalt under 1,7 %. (SSAB, 2011) 

Stålkod Stål med viss kemisk sammansättning och egenskaper. SSAB i Luleå 
använder internt fem siffror.  

V-segring Segring omkring centrumsegringen som till följd av gjutriktningen antar 
formen av ett V. 

Ämne Ett rektangulärt stålblock. Används synonymt med slabs. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt ges en övergripande bakgrund till det problem som studeras. Därefter sker ett 
förtydligande av problembeskrivningen samt belysande av syfte och mål. Även de 
avgränsningar som studien tagit hänsyn till beskrivs. Slutligen presenteras 
besparingspotential och projektorganisation.   

1.1 Bakgrund 

Stål är ett viktigt konstruktionsmaterial och världsproduktionen av råstål är över en miljard 
ton (Jernkontoret, 2009). Stålindustrin är viktig för svensk ekonomi(Näringsdepartementet, 
2001). Den svenska stålexporten uppgick till fyra miljoner ton stål under år 2008, vilket 
motsvarar 69 procent av stålverkens leveranser eller 69 miljarder kronor (Jernkontoret, 2009). 
Den internationella konkurrensen är hård och svensk stålindustri specialiserar sig mer och mer 
på nischprodukter.  

SSAB är en producent av stål. Vid SSAB:s produktionsanläggning i Luleå är slutprodukten 
slabs, ett rektangulärt stålämne cirka elva meter långt samt en och en halv meter brett. Dessa 
ämnen tillverkas enligt kundens önskemål och har olika sammansättningar. (SSAB, 2011) 

Då stålämnena gjuts har de en temperatur på cirka 1 600 grader. Vid kylningen stelnar 
ämnena och temperaturen är då cirka 900 grader. Varje ämne märks innan det läggs på en 
svalbädd. Ämnena svalnar på olika sätt; under huv eller staplade på varandra.(SSAB, 2011) 

Konkurrensen är hård vilket innebär att det är viktigt för SSAB att stålet har de egenskaper 
som kunden efterfrågar. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) måste företag jobba aktivt med 
kvalitetsfrågor för att kunna vara konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. SSAB 
säkerställer att ämnet uppfyller kundens krav genom att ta stålprover för analys. Stålproverna 
undersöks för att kontrollera att stålämnena inte innehåller stora sprickor eller allt för stora 
centrumsegringar, se avsnitt 2.3 Inre provtagning. Centrumsegringar har enligt Long och 
Chen (2011) länge varit ett problem då stål stränggjuts i en kontinuerlig process.  

Det finns många olika faktorer som påverkar bildningen av centrumsegringar, bland andra 
mängden mangan, kol, fosfor, svavel samt stelningshastighet. I avsnitt 3.1 Centrumsegring 
beskrivs centrumsegringar mer djupgående. Då slabs svalnar bildas först ett skal av fast stål 
medan kärnan fortsätter att vara flytande. Skalet blir långsamt tjockare tills hela stålämnet har 
blivit fast stål. Då många legeringar löser sig lättare i det flytande stålet än i det stelnade 
innebär det att koncentrationen av dessa ämnen blir högre i de delar som stelnar sist, 
centrumsegringar har därmed uppstått. På grund av att legeringsämnena i stålet löser sig olika 
lätt i det flytande och fasta delarna av slabsen innebär det att centrumsegringar i princip alltid 
bildas.(Long & Chen, 2011)  

Orsaken till att SSAB önskar minska centrumsegringen är att det kan uppstå problem då 
kunden ska vidareförädla ämnet. En alltför stor centrumsegring innebär att stålets 
komposition har förändrats och att det måste skrotas(Long & Chen, 2011). 

1.2 Problembeskrivning 

Stålproverna skärs ut från slabsen och behandlas vidare vid ett laboratorium. Därefter placeras 
stålprovet i en scanner som betygsätter centrumsegringen på en skala. Det finns ett maxvärde 
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som används som underlag för att besluta vilka ämnen som ska anses vara godkända och vilka 
ämnen som ska skrotas. Lägre värde innebär en mindre centrumsegring vilket är önskvärt. 

I dagsläget måste ämnet svalna innan ett prov skärs ut. SSAB vill i framtiden kunna ta ut 
proverna då stålämnet är varmt för att på så sätt minska ledtiden. Det är samtidigt ett sätt att 
minska andelen skrot som tillverkas eftersom problem i stränggjutningsmaskinen kan 
upptäckas tidigare. Ur ekonomisk synvinkel finns även en stor besparingspotential. Ett 
inledande försök har genomförts där man tog ut likvärdiga stålprover både då stålet var varmt 
och kallt. Analysen tyder på att det finns en skillnad i betygsättningen av likvärdiga stål 
beroende på om varm- eller kallprovtagning har genomförts. Dock har för få försök 
genomförts för att någon generell slutsats ska kunna antas. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det finns ett samband mellan analysresultat 
från varma respektive kalla prov. Eftersom tidigare försök tyder på att betyget blir olika då 
varmprovtagning tillämpas istället för kallprovtagning blev ett första steg att se om det gick 
att hitta en skillnad. I de fall där en skillnad samt en korrelation mellan betygen kunde påvisas 
skulle sambandet mellan betygen beskrivas med en modell.  

1.4 Mål  

Problembeskrivningen samt syftet sammanfattades till mål. Målen för studien var att: 

• Undersöka huruvida det finns en statistiskt påvisbar skillnad mellan betygsättningen 
av centrumsegringen i stålämnen då varmprovtagning tillämpas jämfört med då 
kallprovtagning används 

• Om skillnader och korrelation kan påvisas, identifiera vilka faktorer som påverkar 
skillnaden mellan varma och kalla prover samt skapa en modell som kan användas vid 
varmprovtagning för att prediktera resultatet för likvärdiga kalla prov 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att endast beakta stål från den ena av de två 
stränggjutningsmaskinerna, kallad sträng 5. Vid denna maskin finns utrymme för den ökade 
arbetsbelastningen till följd av den extra provtagning som kommer att genomföras parallellt 
med ordinarie provtagning.   

1.6 Besparingspotential 

Det finns en stor besparingspotential i projektet. Ur den ekonomiska synvinkeln finns en stor 
potentiell minskning av kapitalbindningskostnaden. Förutom den ekonomiska vinningen finns 
det en rad andra positiva effekter; förbättrad leveranssäkerhet och därmed ökad goodwill, 
kortare ledtid, mindre skrot tillverkas samt att problem kan upptäckas tidigare. 
Besparingspotentialen består alltså av att minska kvalitetsbristkostnader(Sörqvist & Höglund, 
2009). Vanliga kvalitetsbristkostnader sammanfattas i figur 1. 
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Figur 1: Kvalitetsbristkostnader, fritt från Sörqvist och Höglund (2009) 

1.7  Projektorganisation 

Det här examensarbetet är ett projekt som har genomförts på uppdrag av SSAB. Projektet är 
en del av kursen K7001N Examensarbete kvalitetsteknik, vid Luleå tekniska universitet och 
har utförts under 20 veckor vårterminen 2012. Studenter var Hanna Lindvall och Pernilla 
Josefsson. Till projektet har en projektgrupp upprättas som fungerade som ett stöd för 
projektdeltagarna. I projektgruppen fanns nyckelpersoner med stor kunskap inom 
examensarbetets berörda områden. Dessa personer valdes ut av Mats Emmoth eftersom de 
ansågs inneha relevanta kunskaper för att uppnå examensarbetets mål. Personerna bjöds in till 
projektgruppsmötena och deltog i mån av tid. Projektgruppen fastställdes i början av 
projektet, medverkade kontinuerligt under examensarbetets gång och bestod av: 

• Hanna Lindvall – examensarbetare, student 
• Pernilla Josefsson – examensarbetare, student 
• Patrik Wikström – handledare, utvecklingsingenjör metallurgisk utveckling 
• Mats Emmoth – processansvarig ämneshallar 
• Christer Nilsson – utvecklingsingenjör metallurgisk utveckling  
• Kjell Öberg – processoperatör ämneskontroll 
• Lars Kaarle – processoperatör ämneskontroll 
• Torbjörn Haraldson – projektledare anläggningsteknik 
• Jari Kallunki – processansvarig stränggjutning 
• Åke Lakso – processansvarig stränggjutning 

Projektgruppen har sammanträtt vid åtta tillfällen under projektets gång för att diskutera vad 
som har genomförts sedan sist samt planering för nästkommande aktiviteter.  
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2 Verksamhetsbeskrivning 

Detta kapitel börjar med en kort presentation av SSAB och övergår sedan i en beskrivning av 
produktionsprocessen i Luleå. Slutligen behandlas den så kallade inre provtagningen. 

2.1 SSAB  

SSAB är en stålproducent med en produktionskapacitet på 6 miljoner ton stål per år. SSAB 
har omkring 9 000 anställda i 45 länder. SSAB:s försäljning uppgick år 2010 till knappt 40 
miljarder kronor. Idag utgör omkring 37 % av tillverkningen nischprodukter (höghållfasta 
stål) och målet är att öka andelen till 50 % 2015. Övrigt stål är mjuka, ordinära stålsorter. De 
höghållfasta stålen ger slutprodukten en reducerad vikt i jämförelse med då de ordinära stålen 
används. Både då slutprodukten är en lastbil och då stålet ska transporteras till kund medför 
ett höghållfast stål en lägre bränsleförbrukning och därigenom lägre koldioxidutsläpp. 
Samtidigt är det höghållfasta stålet starkare med en längre livslängd samt högt motstånd mot 
belastning innan utmattning och brott sker.(SSAB, 2011) 

Produktionen sker dels i Sverige, dels i USA. Produktionen sker på olika sätt. I Sverige 
produceras stålet av järnmalmspellets medan produktionen i USA är skrotbaserad. (SSAB, 
2011) 

I Sverige produceras råstål vid masugnarna i Luleå och Oxelösund. I Oxelösund 
vidareförädlas stålämnena till grovplåt. Ämnena som tillverkas i Luleå transporteras till 
Borlänge för valsning. (SSAB, 2011) 

SSAB:s stål används exempelvis i gruvutrustning, lastbilar, lyftkranar, säkerhetsdetaljer inom 
bilindustrin samt i möbler. SSAB:s kunder finns över hela världen. För att komma så nära 
kunderna som möjligt delas SSAB in i tre geografiska affärsområden:(SSAB, 2011) 

• SSAB EMEA – Europa, Mellanöstern och Afrika 
• SSAB Americas – Nord- och Latinamerika 
• SSAB APAC – Asien, Australien och Nya Zeeland 

2.2 Produktionsprocessen i Luleå 

Vid SSAB:s produktionsanläggning i Luleå produceras malmbaserat råjärn och stål. 
Masugnen matas med järnmalmpellets, koks och tillsatsämnen. Järnmalmspelleten kommer 
från LKAB:s gruvor i malmfälten. Koksen tillverkas vid koksverket i Luleå där råvaran i 
huvudsak är kol från Australien och USA.(SSAB, 2011)   

I masugnen bildas råjärn som tappas så fort rätt nivå uppnåtts. Råjärnet transporteras därefter i 
järnvägsvagnar kallade torpeder till stålverket. Till en början renas råjärnet från svavel. Nästa 
steg är att tillsätta råjärnet samt kylskrot i LD-konvertern. Där reduceras kolhalten och 
råjärnet benämns stål.  Därefter finjusteras stålets kemiska sammansättning i skänkmetallurgin 
för att sedan transporteras i skänkar till stränggjutningen.(SSAB, 2011) 

I stränggjutningen övergår stålet från flytande till fast form. Stålet går då från en temperatur 
på cirka 1600°C till cirka 900°C. Figur 2 beskriver stränggjutningsprocessen. Stålet tappas 
högst upp från skänken med det flytande stålet till gjutlådan, vilket är ett mellankärl. 
Gjutlådan gör det möjligt att hålla en jämn nivå samt tillåta skänkbyten vid kontinuerlig 
gjutning. Därefter kommer stålet till en vattenkyld gjutform, kokill, där den kraftiga 
nedkylningen ger den flytande smältan ett hårt skal av stelnat stål. Stålet dras ut under 
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kokillen i en lång gjutsträng omgiven av stöttande rullar och kyls samtidigt. Gjutsträngen är 
bågformad och stelnar mer och mer ju längre ner på strängen det befinner sig. Efter själva 
gjutningen skärs stålet upp i glödande ämnen, ca 600°C, för att placeras för ytterligare 
kylning. Då ämnet har svalnat samt blivit godkänt vid provtagning av sammansättningen kan 
ämnet placeras på vagnar för tågtransport. (SSAB, 2011) 

 

Figur 2: Stränggjutning, anpassad från SSAB (2011) 

2.3 Inre provtagning  

Vid den inre provtagningen tas prover för att säkerställa att stålet inte innehåller allt för hög 
grad av centrumsegringar, v-segringar och/eller sprickor. Prover tas för att kontrollera att 
stålet når upp till de kundkrav som ställs. Prover tas inte på allt material utan bara på stål som 
är extra känsliga för centrumsegringar, v-segringar eller sprickor.  Prover tas på stål även för 
att kontrollera maskinstatus vilket innebär att man säkerställer att stränggjutningsmaskinen 
fungerar som den ska. Figur 3 visar ett godkänt prov med tydlig centrumsegring. (Kristina 
Lindqvist, personlig kommunikation, 2012-03-12) 

Den urvalsmetod som används idag för de ordinarie proverna baseras på värsta scenario. 
Prover tas på den slabs som anses ha haft de värsta förutsättningarna i 
stränggjutningsmaskinen. Provet tas på det ämne som befinner sig i den böjda delen i 
stränggjutningsmaskinen då det är skänkbyte. Under ett skänkbyte stannas strängen vilket 
medför att ämnet i den böjda delen kommer att befinna sig längre tid där än övriga slabs. Det 
innebär att övriga slabs bör få samma betyg som den som har analyserats, eller bättre. 
(Kristina Lindqvist, personlig kommunikation, 2012-03-05) 

 

Skänk med flytande stålo   

Gjutlådao      

Kokillo 

Gjutsträngo 

Slabs   
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Figur 3: Centrumsegring 

Till att börja med skärs ett prov ut enligt en arbetsinstruktion. Figur 4 visar placeringen av 
provet på stålämnet. Provet har måtten 219�100�38 mm och väger ungefär 6 kilo (se figur 5, 
observera att bilden inte är skalenlig). Därefter transporteras provet till provhanteringen där 
provet bearbetas och analyseras. För att analys ska vara möjlig bereds provet enligt de 
instruktioner som finns. Provbiten rensas från skärslagg så att den får en någorlunda jämn yta. 
Därefter fräses provet på ena sidan så provet får en alldeles slät yta. Sedan kokas stålprovet i 
saltsyra 45-60 minuter vid en temperatur på 70°C. Saltsyrabadet innehåller 15% saltsyra. Då 
kokningen är klar spolas provet av med vatten och behandlas med sprit för att undvika 
rostning. För att kunna vidare hantera provet i en scanner blåses proverna torra med tryckluft. 
(Kristina Lindqvist, personlig kommunikation, 2012-03-12) 

 

Figur 4: Placering av proverna   Figur 5: Mått på proverna 

Sista steget innefattar analysen av provet. Inledningsvis scannas provet. Analysen görs i 
datorprogrammet Slabs version 7.0.27 som gör en automatisk bedömning av 
centrumsegringen. Om operatören bedömer att datorns resultat inte är rättvisande kan även en 
manuell bedömning göras. I de fall där provet inte uppfyller de kundkrav som finns tas alltid 



 

 

extra prover ut. Då tas extra prover på
prover redan tagits för att kunna göra en helhetsbedömning av chargen
vilka ämnen som ska klassas som prima (godkända) respektive skrot. Om
godkänt betyg registreras det i datorsystem
levereras till kund. En sammanfattning av arbetsmomenten vid den inre provtagni
schematiskt i figur 6. (Kristina

Figur 6: Arbetsmoment inre provtagning
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Då tas extra prover på de ämnen som gjutits före samt 
prover redan tagits för att kunna göra en helhetsbedömning av chargen innan beslut tas om 
vilka ämnen som ska klassas som prima (godkända) respektive skrot. Om

det i datorsystemet vilket betyder att stålet kan lastas på vagnar och 
En sammanfattning av arbetsmomenten vid den inre provtagni

(Kristina Lindqvist, personlig kommunikation, 2012-03

: Arbetsmoment inre provtagning 

 

Fräsning Slipning Syrakokning

 efter det ämne där 
innan beslut tas om 

vilka ämnen som ska klassas som prima (godkända) respektive skrot. Om stålprovet får ett 
vilket betyder att stålet kan lastas på vagnar och 

En sammanfattning av arbetsmomenten vid den inre provtagningen visas 
03-12) 

 

Syrakokning Analys



 

8 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas den teori som används i examensarbetet. Till en början beskrivs 
centrumsegringar. Därefter återges teorin bakom ledtid och hur man kan reducera den. 
Slutligen behandlas kvalitetsbegreppet samt kvalitetsbristkostnader.  

3.1 Centrumsegring 

Centrumsegringar i slabs har alltid varit något karakteristiskt vid kontinuerlig gjutning av stål 
(Reger, Kytönen, Vero, & Szelig, 2010). Centrumsegringar bildas eftersom olika 
legeringsämnen löser sig lättare i stålet då det är flytande jämfört med då det har stelnat (Long 
& Chen, 2011). Centrumsegringen uppstår under stelning då koncentrationen av 
legeringsämnen blir olika i fast och flytande form eftersom legeringarna hela tiden förflyttar 
sig till den del som ännu inte stelnat, det vill säga till mitten(Reger, Kytönen, Vero, & Szelig, 
2010)(Irving, 1993). Det innebär att koncentrationen av legeringsämnen är högre i mitten 
vilket ger upphov till en centrumsegring (Ghosh, 2001). En centrumsegring leder alltså till att 
stålämnena blir inhomogena med olikformig kemisk komposition (Ghosh, 2001).  

Då stålet stelnar bildas först ett skal på utsidan av stålämnet som sakta växer tills hela ämnet 
har stelnat. Det innebär att kärnan kommer att innehålla högre koncentration legeringsämnen 
(Long & Chen, 2011). Enligt Long och Chen (2011) går det inte att minska centrumsegringen 
efter att stålämnet har stelnat eftersom diffusionshastigheten i det stelnade stålet är låg.  Då 
flytande metaller med legeringsämnen stelnar bildas kristaller (Ghosh, 2001). Vid stelning 
bildas en gjutstruktur (Ghosh, 2001).  

3.1.1 Påverkande variabler 
Centrumsegringar medför problem. Problemen blir värre i högkolhaltiga stål. Ett problem är 
att centrumsegringar skapar olikformigheter i de mekaniska egenskaperna hos den färdiga 
produkten. Dessutom är centrumsegringar kända för att var huvudkällan till sprickor och 
porositet i kontinuerligt gjutet stål.(Ghosh, 2001) 

Många variabler påverkar bildandet av segringar. De viktigaste är stelningshastighet, hur 
värme förs bort, materialets sammansättning och övertemperatur. Svavel är legeringsämnet 
som påverkar centrumsegring mest. Även gjuthastigheten påverkar centrumsegringen. Av 
legeringsämnena är det svavel, kol, fosfor och titan som är mest påverkande. Felinställda 
rullar i stränggjutningsmaskinen är något som kan förvärra bildandet av centrumsegringar. 
Om rullar inte ger det tryck som de borde blir trycket från det flytande stålet så stort att det 
bildas en utbuktning i skalet. Det innebär att en hålighet bildas i zonen med det flytande stålet 
och mer flytande stål sugs dit.(Ghosh, 2001) 

Mängden kol i stålet som är den variabel som påverkar graden av segring mest. Dessutom 
påverkar mängden svavel, fosfor, niob, mangan, koppar, nickel, vanadin och kisel där 
effekten av dessa faktorer är fallande från svavel som påverkar mest efter kol till kisel som 
påverkar minst. Aluminium är ett legeringsämne som inte påverkar bildandet av segringar. 
Centrumsegringar ökar med en ökande gjuthastighet. (Schrewe, 1989) 

Enligt Reger, Kytönen, Vero och Szelig (2010) är centrumsegringen inte bara ett resultat av 
stålets sammansättning, det vill säga stålsorten. Centrumsegringen beror också till stor del av 
skicket på rullarna i stränggjutningsmaskinen, inställningarna på gjutmaskinen samt den 
tillämpade tekniken. Reger, Kytönen, Vero och Szelig (2010) visar på att bildandet av 
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centrumsegringar är komplext och det går därför inte att studera endast en faktor i taget utan 
många variabler måste studeras samtidigt, exempelvis stålsort, gjutningsmaskin samt teknik. 

Den litteratur som tas upp i detta kapitel samt i introduktionskapitlet betonar olika variabler 
som påverkar centrumsegringen. Denna information sammanfattas i tabell 1. Ett X innebär att 
författaren/författarna har lyft fram variabeln som påverkande.  

Tabell 1: Sammanfattning av variabler som påverkar centrumsegringen 

Variabel (Long & Chen, 
2011) 

(Ghosh, 2001) (Reger, Kytönen, 
Vero, & Szelig, 

2010) 

(Schrewe, 1989) 
 

Kol X X X X 
Mangan X  X X 
Niob    X 
Fosfor X X  X 
Svavel X X X X 
Titan  X   
Vanadin    X 
Koppar    X 
Kisel    X 
Gjuthastighet  X  X 
Övertemperatur  X   
Stelningshastighet X X   
Värmebortföring  X   
Maskinstatus  X X  
Variabelsamspel   X  
 

De olika författarna lyfter fram olika variabler som påverkar centrumsegringen. Samtliga 
menar att både kol och svavel bidrar till bildandet av centrumsegring. Det finns ingen entydig 
bild på exakt vad som påverkar uppkomsten av centrumsegringar vilket tyder på att det är ett 
komplicerat område att studera.  

3.1.2 Provtagning stål 
Det vanligaste sättet att utvärdera centrumsegringar och sprickor i stål är genom ett 
svaveltryck. Traditionellt har dessa avtryck utvärderats av experter som jämfört dem mot 
olika mönster. Detta är en subjektiv metod vilket lett fram till ett automatiskt verktyg baserat 
på bildbehandlig, kallad MESEG.  En alternativ metod är etsning med saltsyra.(Sancho, Díaz, 
& Sirgo, 2006) 

MESEG-metoden ger som utdata två index vilka indikerar kontinuitet och bredd på segringen. 
Med hjälp av MESEG kan man även upptäcka och mäta sprickor i centrumlinjen.  
Centrumsegringen visar sig på den svartvita bilden som svarta fläckar medan sprickor är mer 
långsträckta. MESEG-metoden tillåter en expert att bedöma huruvida det maskinella resultatet 
är rättvisande och kan därefter göra en manuell modifiering av resultatet. Den automatiska 
detekteringen av sprickor är dock fortfarande under utveckling då den inte är robust nog för 
industriell användning.(Sancho, Díaz, & Sirgo, 2006) 

Fördelarna med MESEG-metoden är att den är mindre subjektiv och mer rättvisande än den 
tidigare manuella bedömningen. Det är en automatisk och snabb mätning som även kan 
upptäcka sprickor. MESEG kan också integreras i produktionssystemet och skapa ett arkiv 
över historiska resultat. Det är lättare att få åtkomst samt att hantera då det finns ett datoriserat 
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arkiv. MESEG-metoden förbättrar således systemets prestanda då man undviker fel som 
uppkommer genom skrivfel av personalen. (Sancho, Díaz, & Sirgo, 2006) 

3.2 Reducering av ledtider 

Ledtid är ett begrepp med olika betydelser beroende på situation. Enligt Storhagen (2003) är 
det tiden från behovsidentifikation till behovstillfredsställelse. Det är till exempel från att en 
order inkommer till dess att den levererats till förrådet (Storhagen, 2003). Den värdeskapande 
processtiden utgör ofta endast några få procent av den totala ledtiden(Sörqvist, 2004). 

Då det sker en minskning av väntetiden innan ett tillverkningssteg eller process medför det att 
antal produkter i arbete (PIA) minskar. En minskning av PIA leder till att 
varukapitalbindningen minskar. En kortare kö innebär också att yta och förvaringsutrymmen 
frigörs. Då ledtiden minskar kan mindre säkerhetslager användas vilket i sin tur minskar 
varukapitalbindningen.(Gröndahl, 1987)  

Då produktionens ledtid ska förkortas är det enligt Gröndahl (1987) mer effektivt att angripa 
den väntetid som finns istället för att minska processtiden. Genom att minska ledtiden finns 
det stora möjligheter att spara tid samt effektivisera en verksamhet(Gröndahl, 1987). 

3.3 Kvalitetsbegreppet och kvalitetsbristkostnader 

Kvalitet är och har alltid varit något viktigt för kunden (Bergman & Klefsjö, 2007). Begreppet 
kvalitet är mångtydigt vilket lett till att innebörden förändrats samt att flera olika definitioner 
förekommer. Exempelvis används begreppet stålkvalitet då man menar stålsorter med olika 
egenskaper. Enligt Bergman och Klefsjö är kvaliteten på en produkt dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Enligt Sörqvist (1998) 
kan kvalitet definieras som alla sammantagna egenskaper hos en vara, tjänst eller process som 
ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade, underförstådda och omedvetna behov.  

Kunden är den som verksamheten existerar för och vars behov man vill/skall förstå och 
möta(Sörqvist, 2004). Ett företag eller organisation överlever för att det finns kunder som 
efterfrågar produkterna. Kvalitetsutvecklingens grundregel är att det finns alltid ett sätt att 
åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 2007).   

En organisation bör enligt Bergman och Klefsjö (2007) förbättra sitt kvalitetsarbete eftersom 
det påverkar dess framgång och lönsamheten genom att till exempel 

• Ge nöjdare kunder 
• Skapa lägre personalomsättning och sjukfrånvaro 
• Förbättra positionen på marknaden 
• Korta ledtiderna  
• Skapa förutsättningar för kapitalrationaliseringar 
• Minska kassations- och omarbetningskostnaderna 
• Öka produktiviteten 

Bristande kvalitet leder till kvalitetsbristkostnader. Joseph M. Juran (1999) menar att 
kvalitetsbristkostnaderna är de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga 
processer eller förlorade försäljningsintäkter. En definition på kvalitetsbristkostnader är 
kostnader som skulle försvinna om inga fel fanns i ett företags produkter och processer (Juran, 
1989). Kvalitetsbristkostnaderna kan delas upp i interna och externa felkostnader. De interna 
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felkostnaderna är orsakade av att man internt upptäcker att produkten avviker från ställda krav 
innan leverans. Det kan exempelvis vara kostnader för kassation, omarbetning samt 
stilleståndskostnader. De externa felkostnaderna orsakas av fel upptäckta efter leverans till 
kund. Det är exempelvis kostnader för reklamationer och garantier (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som användes för att genomföra examensarbetet. Till att 
börja med beskrivs undersökningsstrategin för att därefter behandla metod för urval samt 
datainsamling. Vidare behandlas metodproblemen validitet och reliabilitet.  Slutligen 
beskrivs mätsystemanalys, jämförelser av väntevärden, duglighetsstudie samt multivariat 
analys. 

4.1 Undersökningsstrategi 

Undersökningsstrategin anger en övergripande plan för hur projektets mål ska uppnås. Denna 
undersökning har genomförts som en observationsstudie för att hitta samband mellan varm- 
och kallprovtagning. Undersökningsstrategin delades upp i följande delar: 

• Pilotförsök 
• Mätsystemanalys 
• Huvudförsök 

Till att börja med genomfördes ett pilotförsök. Det var ett test i liten skala för att se till att 
provtagningen fungerade samt att planeringen var bra. Därefter utfördes en initial analys för 
att säkerställa att den insamlade informationen möjliggjorde att projektets mål uppfylldes. 

För att mäta den variation som finns i mätsystemet genomfördes en gage R&R-analys. 
Variationen påverkas bland annat av mätutrustningen i sig, operatören, provet samt provets 
position. Analysen gav svar på repeterbarheten, det vill säga variationen i de mätningar som 
en enda person utför på samma prov under likadana förutsättningar. Analysen gav även svar 
på reproducerbarheten; den variation som uppkommer då olika operatörer mäter samma prov 
under likadana förutsättningar. Mätsystemanalys beskrivs utförligare i avsnitt 4.5 
Mätsystemanalys.  

Huvudförsöket syftade till att undersöka om det finns ett samband mellan analysresultat från 
varma och kalla prov. Då skillnader kunde påvisas användes multivariata metoder för att 
försöka förklara skillnaden, se avsnitt 4.9 Multivariat analys.  

I denna studie valdes responsvariablerna som betyget för kalla respektive varma prover. 
Responserna mäts på Mannesmannskalan, en dimensionslös skala. Skalan innehåller endast 
heltal och tiondelar vilket innebär att en centrumsegring exempelvis kan få betyg 1,0 eller 1,1 
men inte 1,05. Mätningen sker automatiskt i en scanner. Dessutom kan en manuell bedömning 
ske då operatören anser att scannern angett ett felaktigt resultat. 

Vid ett möte där projektgruppen deltog listades styrfaktorer som möjligen påverkar 
centrumsegringen: 

• Kolhalt 
• Manganhalt 
• Niobhalt 
• Fosforhalt 
• Svavelhalt 
• Titanhalt 
• Vanadinhalt 
• Gjuthastighet 
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• Temperatur i gjutlådan 
• Övertemperatur i gjutlådan1 
• Svalningshastighet i hall2, se figur 7 och 8 
• Ämnesbredd 
• Ämneslängd 
• Svalningssätt för prover 
• Position i stack3 
• Ämnesposition 

    
Figur 7: Huv för långsam svalning av stålämnen.  
Foto av författarna 

Figur 8: Stålämnen i en stack.  
Foto av författarna 

Randomisering av faktorerna är önskvärt för att minska störfaktorernas påverkan på resultatet 
(Montgomery, 2009a). Faktorerna ovan varierades under försöken men många styrs till 
exempel av vilka stålsorter som planerades dagen då försök genomfördes. Fullständig 
randomisering var därmed inte möjlig. Dessutom påverkar några av faktorerna varandra, ett 
bredare stålämne måste exempelvis gjutas långsammare än ett smalt. Huruvida detta påverkar 
centrumsegringen är inte känt. Det finns inga kända samspelseffekter som påverkar 
responsvariablerna, men det är troligt att samspel existerar.  

Det finns även påverkande faktorer som hölls konstanta under försöken: 

• Vattenplan – kylhastighet i kylkammare 
• Maskinstatus4 
• Handhavande vid provtagning 
• Provberedning 
• Mänsklig faktor vid manuell bedömning av prov 

 
Samtliga faktorer som tros påverka centrumsegringen sammanställdes i ett orsak-verkan 
diagram där möjliga orsaker till att centrumsegring uppkommer åskådliggörs, se figur 9.  
 
 

                                                 
1 Då temperaturen i gjutlådan överstiger rikttemperaturen 
2 Stålämnena kan svalna på två sätt, under en huv som sänker avsvalningshastigheten eller på hög (”stack”) 
3 Position i högen där stålämnena svalnar 
4 Innebär att maskinen fungerar utan större fel, det vill säga att det till exempel inte finns något glapp i 
segmenten på stränggjutningsmaskinen  
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Figur 9: Orsak-verkan diagram 

4.2 Metod för urval  

Eftersom det ofta är svårt att undersöka en hel population kan det vara nödvändigt att välja ut 
och studera delar av populationen. Ett slumpmässigt urval kan ge en representativ bild av 
populationen(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Ett slumpmässigt urval var dock inte 
möjligt i denna undersökning och urvalet av prover var därmed icke slumpmässigt. En icke 
slumpmässig metod innebär att sannolikheten att ett specifikt prov blir utvalt är 
okänt(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Ett slumpmässigt urval var inte praktiskt möjligt 
då gjutning av stål är en kontinuerlig process. Dessutom påverkade planeringen av 
produktionen vilka prov som var aktuella för studien.  

Till att börja med användes ett bekvämlighetsurval. Den första begränsningen i urvalsmetoden 
var tiden på dygnet. Proverna togs endast på dagtid, vardagar. Det beror på att den personal 
som skär ut proverna endast arbetar dessa tider. Dessutom valdes vissa stålkoder ut, de 
stålsorter som studerades beställs relativt ofta samt är viktiga för SSAB. Att utföra studien på 
en stålkod som förekommer sällan hade lett till att datainsamlingen blivit mer begränsad. 
Därefter skedde ett urval enligt erfarenhet och omdöme där personer som dagligen hanterar 
prover och som har inblick i vilka stålsorter som är betydande för SSAB rådfrågades. 

Teoretiskt sett bör storleken på urvalet vara så stor som möjligt för att minska påverkan från 
variation (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Dessutom ska proven vara representativa för 
populationen. Storlek på urvalet samt representativiteten är viktiga för att kunna generalisera 
resultatet på hela populationen. Det är dock opraktiskt och tidskrävande att ta prover på alla 
slabs. Det som begränsade den övre nivån på antalet prover i urvalet var arbetsbelastningen. 
Hanteringen av varje prov tar tid då provet måste behandlas. Den övre gränsen berodde också 
på hur många prover som kunde analyseras inom examensarbetets tidsram. Fler prover leder 
till ökade kostnader så som skrot och förbrukningsvaror men det var inte något som 
begränsade projektet.  

I Minitab gjordes en undersökning för att bestämma lämplig provgruppsstorlek med avseende 
på storleken på den skillnad som ska upptäckas samt vilken standardavvikelse fördelningen 
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har. I tabell 2 redovisas den från Minitab rekommenderade provgruppsstorleken för tre olika 
värden på standardavvikelsen samt tre olika värden för den skillnad som ska upptäckas.  

Tabell 2: Provgruppstorlek 

 

Flest antal försök behövs då standardavvikelsen är stor och den skillnad som ska upptäckas är 
liten.  

4.3 Datainsamling  

De data som användes i denna undersökning var huvudsakligen primärdata vilket innebär att 
den var specifikt insamlad för projektets syfte. Primärdata samlades in genom observationer. 
Dessutom användes en del sekundärdata. Det handlar i första hand om insamlad information 
från tidigare provtagningar, se bilaga 1. Därutöver användes vetenskapliga artiklar. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp som bör beaktas då undersökningsstrategi 
väljs(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Reliabilitet och validitet handlar om risken att 
undersökningen kommer fram till en felaktig slutsats och är viktig att tänka på så att 
undersökningen kan utformas på ett sådant sätt denna risk minskas(Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2009).  

En hög reliabilitet fås när upprepade försök samt upprepade analyser av försök leder till 
samma resultat(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). För att öka reliabiliteten i 
undersökningen deltog författarna av denna rapport då prover skars ut samt då de bereddes 
inför analys för att säkerställa att dessa moment skedde på samma sätt varje gång. Proverna 
varierade men antagligen finns många underliggande orsaker till att variation uppkom. 
Dessutom utvärderades variation från mätinstrument i mätsystemanalysen. Det sker även en 
manuell bedömning av varje prov vilket innebär att samma provbit hade kunnat få olika 
resultat beroende på vem som hade utfört analysen. Detta problem hade kunnat lösas genom 
att helt bortse från den personliga bedömningen och bara använda det resultat som datorn 
beräknat från scanningen av provet. Detta hade dock kunnat leda till en orättvis bedömning då 
datorprogrammet inte alltid bedömde likadant. Ibland kan exempelvis provbitarna få så 
kallade tvättfläckar då de bereds inför scanningen och dessa tvättfläckar kan påverka 
analysresultatet negativt. En tvättfläck hade alltså inneburit ett felaktigt resultat vilket medför 
att en personlig bedömning var att föredra. Eftersom problemet med ojämna resultat då 
kvarstod blev åtgärden att se till att samma person utförde analysen för att säkerställa att 
bedömningen blev så jämn som möjligt.  

Validitet är enligt Saunders et al. (2009) om studien dragit rätt slutsatser från de resultat som 
framkommit och om de faktorer som mätts återspeglar den information som de som utför 
undersökningen syftar till att finna. Risken för låg validitet minskades genom en noggrann 
förberedelse där påverkande faktorer, responsvariabler samt hur dessa skulle mätas togs fram. 
Dock fanns risken att någon eller några påverkande faktorer inte identifierats vilket påverkar 
hur användbara resultaten från studien är. De faktorer som identifierades som påverkande i 
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denna studie har tagits fram med hjälp av en projektgrupp på SSAB där deltagarna har olika 
befattningar och bakgrund men som tillsammans besitter en god kunskap om hur 
centrumsegringar uppstår.  

4.5 Mätsystemanalys 

Då mätningar bedöms som svåra, osäkra och/eller kritiska kan en mätsystemanalys 
göras(Sörqvist, 2004). Vid en mätsystemanalys undersöks hur säker de mätdata som samlats 
in är (Montgomery, 2005). Det innebär att analysen besvarar frågeställningen: ”Hur stor del 
av den totala variationen i mätvärdena beror på instrumentet/utrustningen?”. Dessutom 
kontrolleras om instrumentet/utrustningen är kapabel. Det observerade mätvärdet består av det 
sanna mätvärdet samt mätfelet. All mätdata innehåller mätfel. Den totala variationen består då 
av summan av variationen i produkten samt variationen som finns i mätningen, se ekvation 1. 
Variationen i mätningen består i sin tur av summan av variationen i repeterbarheten 
(mätinstrumentets spridning) samt reproducerbarheten (mätpersonens spridning), se ekvation 
2(Montgomery, 2005). För att ta reda på repeterbarheten mäter en person samma sak flera 
gånger. För att ta reda på reproducerbarheten mäter flera personer samma objekt. Mätfelet bör 
inte vara mer än en tiondel av avvikelsen som ska kunna upptäckas.  
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4.6 Normalfördelning 

Enligt Vännman (2002) kan ett 95 % konfidensintervall för en normalfördelning beräknas 
enligt formel 3 där	� är en normalfördelad variabel, µ är normalfördelningens väntevärde 
(uppskattas med medelvärde) och σ är normalfördelningens standardavvikelse.  

 � � � !"� # � # � � � !"� (3) 

I en normalfördelningsplot plottas observationerna i storleksordning och om de anses följa en 
rät linje är det inte möjligt att förkasta normalfördelningsantagandet(Montgomery, 2009b). 

4.7 Jämförelser av väntevärden 

Vännman (2002) beskriver två alternativa metoder för att jämföra om det finns skillnader 
mellan olika fall som till exempel olika tillverkningsmetoders påverkan på en produkt. De två 
metoderna kallas för stickprov i par och två stickprov. Båda metoderna förutsätter 
normalfördelad data. 

Två stickprov går ut på att två medelvärden från till exempel två olika maskiner jämförs mot 
en känd standardavvikelse. Båda fallen har samma standardavvikelse och om denna inte är 
känd sedan tidigare måste den skattas.(Vännman, 2002) 

Den andra metoden heter stickprov i par och används då det är möjligt att planera parvisa 
observationer för att undersöka skillnader i väntevärde (Vännman, 2002). Denna studie 
utfördes genom att parvisa prov skars ut, det ena varmt och det andra kallt. Stickprov i par var 
en lämplig metod för att jämföra de två provtagningsmetoderna.  
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Då stickprov i par används påverkas inte resultatet av eventuella skillnader i förutsättningar 
mellan de olika försökstillfällena på samma sätt som om metoden med två stickprov 
används(Vännman, 2002)(Montgomery, 2009a). Det beror på att försöken har delats upp i 
block och att dessa block minskar inverkan från brus i observationerna(Montgomery, 2009a).  

Ett konfidensintervall för den medelskillnad som beräknas från provparen används för att 
kunna uttala om det med en bestämd sannolikhet, till exempel 95 %, finns en skillnad mellan 
väntevärdena från stickproven i par. Om ett sådant konfidensintervall inte innehåller noll går 
det att dra slutsatsen att det med en viss säkerhet finns en skillnad. En sådan slutsats kan dock 
inte dras i de fall då noll ingår i konfidensintervallet.   

För utförligare beskrivning av metoden se Vännman (2002).  

4.8 Korrelation 

Korrelation innebär att det finns ett samband mellan två variabler. Sambandet kan illustreras i 
ett diagram där x-axeln motsvarar den ena variabeln, y-axeln motsvarar den andra variabeln 
och varje punkt i diagrammet motsvarar ett provpar där samband ska undersökas. En 
punktsvärm från nedre vänstra hörnet till det övre högra hörnet innebär att provparen är 
positivt korrelerade. Det betyder att låga värden på den ena variabeln även innebär låga 
värden på den andra variabeln samt tvärtom. En punktsvärm från övre vänstra hörnet till det 
nedre högra hörnet innebär att provparen är negativt korrelerade.  Detta korrelationstest visar 
således endast linjära samband. Figur 10 visar tre tydliga exempel på sambandsdiagram med 
positiv korrelation, negativ korrelation samt ingen korrelation. För att hitta icke-linjära 
samband måste man se på formationer i diagrammet.(Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1994) 

 

Figur 10: Exempel på korrelation 

Korrelationskoefficienten ger ett värde på i vilken utsträckning det finns ett samband mellan 
två variabler. Koefficienten benämns ”r” eller ”Pearsons r”. Korrelationskoefficienten kan 
anta ett värde mellan -1 och +1. En positiv koefficient indikerar att variablerna är positivt 
korrelerade och en negativ koefficient indikerar att variablerna är negativt korrelerade. Ett 
värde nära noll indikerar på att det är liten eller ingen korrelation. Det kan dock finnas ett 
icke-linjärt samband. Pearsons r förutsätter att båda variablerna är normalfördelade var för 
sig.(Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1994) 

Korrelation innebär inte automatiskt att de data som studerats innehar kausalitet, det vill säga 
att den ena variabeln är orsak och den andra variabeln är verkan. Sambandet kan bero på en 
tredje, ej studerad variabel.  (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1994) 
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4.9 Multivariat analys 

Med multivariat analys omvandlas data till information (Eriksson, Johansson, Kettaneh-Wold, 
& Wold, 2001). Data fås genom mätningar och är inte detsamma som information eftersom 
mätningar fångar upp både information om systemet och oönskat brus (med brus menas till 
exempel mätfel, provtagningsfel och modellfel) (Eriksson, Johansson, Kettaneh-Wold, & 
Wold, 2001). Tabeller med data är viktiga inom flera områden som tillverkning, forskning 
och utveckling. I tillverkningen kan mängder av data samlas in för att till exempel övervaka 
en process. Dock innebär stora mängder av data att effektiva analysverktyg behövs för att 
kunna ta tillvara på meningsfull information från det data som samlats in(Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2006). Datoriserade metoder krävs för att analysera stora mängder data 
eftersom det är svårt att analysera den bara genom att studera tabellen eller genom att plotta 
den i enkla grafer (Eriksson, Johansson, Kettaneh-Wold, & Wold, 2001).  

Multivariat analys kan användas då antalet observationer är färre än antal variabler eller då 
den datatabell som skapas är stor(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006).  

Eriksson et al (2001) lyfter fram tre typer av fall där multivariat analys är användbar. Dessa 
är: 

• Skapa en överblick över en tabell med data,  
• Klassificera och urskilja grupper av observationer 
• Skapa regressionsmodeller mellan block av data.  

PCA (Principalkomponentanalys) är ett användbart verktyg för att skapa en överblick över 
datatabeller. Istället för att beskriva alla variabler bildas nya som kallas för 
principalkomponenter. Principalkomponenterna är linjära kombinationer av de ursprungliga 
variablerna(Manly, 1994). Då resultatet i en PCA är grupperingar av variabler kan den sedan 
användas för att vidare klassificera och dela upp variablerna i grupper (Eriksson, Johansson, 
Kettaneh-Wold, & Wold, 2001). För att skapa en regressionsmodell mellan faktorer och 
responser måste dock en annan metod än PCA användas. Ett exempel på en sådan metod är 
PLS, Projections to Latent Structures by means of Partial Least Squares (Eriksson, Johansson, 
Kettaneh-Wold, & Wold, 2001).  
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5 Resultat  

I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat vilket är uppdelat enligt studiens 
undersökningsstrategi; pilotförsök, mätsystemanalys samt huvudförsök.  

5.1 Pilotförsök 

Inledningsvis genomfördes ett pilotförsök i samarbete med de ordinarie operatörerna. Vid 
pilotförsöket undersöktes den maskinen som skär ut proverna, dess inställningar och den 
hastighet som provet skärs ut med. Till att börja med gjordes flertalet försök för att hitta den 
bästa skärhastigheten. Då operatörerna var nöjda med resultatet användes ett varmprov samt 
ett kallprov från samma stålämne i pilotförsöket. Pilotförsöket var ett litet försök där endast 
ett provpar togs ut. Dessa två prov ingår ej i huvudförsöket och resultatet ingår ej i analysen. 
Resultatet från pilotförsöket var att provtagningsmaskinen fungerade bra samt att planeringen 
av försöken fungerade bra. Proverna behandlades vidare för att säkerställa att en analys av 
centrumsegringen var möjlig. Resultatet blev enligt tabell 3.  

Tabell 3: Resultat från pilotförsök 

Pilotförsök Centrumsegring 
Varmprovtagning 0,1 
Kallprovtagning 0,5 

5.2 Mätsystemanalys 

För att ta reda på hur stor del av den totala variationen i mätvärdena som beror på 
utrustningen har en mätsystemanalys genomförts. På grund av tids- och resursbrist har inte 
hela mätsystemet studerats. Endast det sista momentet i mätsystemet har studerats; själva 
analysen i scannern. Mätsystemanalysen har genomförts på tio varma prover. Både 
repeterbarheten och reproducerbarheten har studerats. Resultatet blev enligt tabell 4. 

Tabell 4: Resultat från mätsystemanalys 

 

Till att börja med undersöktes om det finns något signifikant samspel mellan operatörerna och 
delarna. Resultatet visar på att det inte finns något signifikant samspel.  

För att få en överskådlig bild av mätresultatet för varje operatör och dess spridning gjordes ett 
lådagram, se figur 11.  
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Figur 11: Lådagram operatör 1 respektive operatör 2 

Lådagrammet åskådliggör resultatet i form av en box där 50 % av mätvärdena återfinns. 
Lådagrammet visualiserar medelvärdet för varje del som operatör 1 och 2 har gjort på 
provbitarna. Boxarna är lika varandra med liten skillnad i medelvärde. Diagrammet visar att 
det verkar vara liten spridning mellan de olika operatörernas prestation vilket betyder att det 
är ganska bra reproducerbarhet. En bra reproducerbarhet innebär att det inte spelar någon roll 
att olika operatörer utför mätningen.   

För att åskådliggöra skillnader mellan olika delar som ingått i undersökningen gjordes ett 
stapeldiagram, se figur 12.  
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Figur 12: Stapeldiagram 

Stapeldiagrammet anger medelvärdet för varje del operatörsvis. De parvisa staplarna jämför 
alltså medelvärdet av centrumsegringsbetyget för varje del som erhållits av operatör 1 och 2. 
Det är liten skillnad parvis. Både provbitar med låg och hög centrumsegring har ingått i 
mätsystemanalysen.  

För att se hur stor variationen är operatörsvis för varje del gjordes figur 13. De tre lodräta 
punkterna i varje del på x-axeln motsvarar mätningarna som operatör 1 respektive 2 gjort. 
Punkterna visar att det är liten skillnad mellan operatörernas betygsättning. 
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Figur 13: Spridning i mätsystemanalys 

Analysen av mätsystemet sammanfattas i tabell 5.  

Tabell 5: Mätsystemresultat från Minitab 

 

Mätsystemanalysen visar att repeterbarheten är 0,116 och reproducerbarheten är 0,019 vilket 
ger den totala standardavvikelsen för scannern 0,118. Den totala variationen i de observerade 
värdena är 0,579. Här är mätfelet cirka 20 % av den totala variationen. Ett värde under 10 % 
anses ofta som ett bra mätsystem, ett värde mellan 10-30 % visar på att mätsystemet kan vara 
acceptabelt beroende på dess användning och ett värde över 30 % indikerar på att 
mätsystemet är oacceptabelt och förbättringar måste genomföras. De två komponenterna 
repeterbarhet samt reproducerbarhet bidrar till den totala variationen i mätsystemet scannern. 
Mätfelet i scannern beror till största delen av repeterbarheten, vilket är mätinstrumentets 
spridning.  

5.2.1 Konfidensintervall för mätfelet 
Om vi antar att mätfelen är normalfördelade och att mätinstrumentet är kalibrerat rätt (det vill 
säga att mätfelet har ett väntevärde på 0) kan vi uppskatta hur stort mätfelet bör vara med ett 
95 % konfidensintervall enligt den teori som beskrevs i kapitel 4.5. Mätfelet kan således 
påverka responsen både i positiv och negativ riktning. Konfidensintervallet för mätfelet blir 
±0,23.  

5.3 Huvudförsök 

Huvudförsöket har delats in i olika stålgrupper efter stålets egenskaper. Stål i samma 
stålgrupp har liknande egenskaper och benämns Alfa, Beta och Gamma. Inom varje stålgrupp 
finns flera stålkoder vilka har analyserats var för sig. Stålkoderna särskiljs med en siffra.  
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5.3.1 Resultatöversikt 
Totalt har 119 provpar studerats i detta examensarbete. Tabell 6 sammanfattar resultatet av 
datainsamlingen och analysen. 

Tabell 6: Resultatsammanfattning 

Stålkod Antal 
Medel 
kall 

Medel 
varm St.avv 

N-
fördelat 

Skill-
nad 

95% 
Konfidensintervall Korrelation 

Alfa 1 10 0,60 0,37 0,39 ja nej [-0,0502202; 0,51022] nej 
Alfa 2 20 0,46 0,05 0,36 nej ja - nej 
Alfa 3 2 0,25 0,35 - - - - - 
Alfa 4 28 1,29 0,91 0,97 ja ja [0,00301554; 0,754127] nej 
Beta 1 15 0,75 0,90 0,62 ja nej [-0,495904; 0,189237] nej 
Beta 2 29 0,92 1,01 0,71 ja nej [-0,363401; 0,177194] nej 

Gamma 1 6 1,43 0,77 0,50 ja ja [0,310016; 1,2181] nej 
Gamma 2 9 1,50 1,13 0,70 nej nej - nej 

Centrumsegringen mäts i stål med kända problem och varierar över tiden, även då samma 
stålkod studeras, se figur 14. Eftersom centrumsegringsbetyget inte är konstant i samma stål 
måste det mätas. Variationen i betyget påverkar resultatet vilket gör att det är svårt att styra 
processen så att denna variation minskas. Det är alltså viktigt att förstå variationen och hur 
den uppkommer. 

 

Figur 14: Centrumsegring över lång tid 
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Figur 15-18 visar två provpar med tydliga centrumsegringar. Figur 15-16 är ett kallprov och 
ett varmprov från samma stålämne. Detta stålämne har låg centrumsegring samt en tydlig v-
segring. Figur 17-18 har skurits ut från ett stålämne med stålkod Gamma 1.      

 
Figur 15: 
Centrumsegring 0,1, 
kallt prov 

 
Figur 16: 
Centrumsegring 0,7, 
varmt prov 

 

 
Figur 17: 
Centrumsegring 1,4, 
kallt prov 

 
Figur 18: 
Centrumsegring 1,2, 
varmt prov 

 

5.3.2 Resultat stålgrupp Alfa 
Alfa är en grupp av kallvalsade stål, från mjuk pressplåt till ultrahöghållfast stål. Alfas 
egenskaper varierar stort med styrkan. Alfa har bra formbarhet i förhållande till styrka, 
mekaniska egenskaper, nötningsresistans, slagstyrka samt starkt vädertålig. Tillämpnings-
området är stort, bland annat används Alfa till att tillverka containrar, kylskåp, 
sidokollisionsskydd i bilar, barnvagnar, barnstolar och tågstolar. Fördelarna med Alfa är att 
det är bra formbarhet för de mjuka stålen samt att det ger lägre vikt och ökad lastkapacitet hos 
fordon.  

Stålgruppen alfa består av tre olika specifika stålkoder med unika sammansättningar som har 
analyserats separat och benämns Alfa 1, 2, 3 och 4.  

5.3.2.1 Alfa 1 
Totalt togs tio kalla och tio varma prover på stålkod Alfa 1. Resultatet från försöken med Alfa 
1 finns i figur 19. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i 
mätsystemet och finns markerad i diagrammet. 
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Figur 19: Resultat Alfa 1 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Alfa 1 sammanfattas i tabell 7.  

Tabell 7: Sammanfattning Alfa 1 

medelvärde kall 0,60 
medelvärde varm 0,37 
standardavvikelse 0,39 

Med en provgruppstorlek på 10 stycken och en standardavvikelse på 0,39 kommer vidare 
tester att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,50. Det innebär att 
det inte är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,50.  

5.3.2.1.1 Normalfördelningstest 
Normalfördelningstest har genomförts för differensen mellan kallt och varmt betyg. Figur 20 
är en normalfördelningsplot för denna differens. De normalfördelningstester som genomförts 
(se bilaga 2) visar att det inte går att förkasta hypotesen att differensen i betyget kommer från 
en normalfördelning.  

 

Figur 20: Normalfördelningsplot stålkod Alfa 1 
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Då normalfördelningstester genomfördes på de kalla respektive varma proverna för sig blev 
resultatet att både de kalla och varma proverna kan antas vara normalfördelade.  

5.3.2.1.2 Stickprov i par 
Medelvärdet för differensen mellan kallt och varmt betyg är 0,23. Då de data som samlats in 
verkar vara normalfördelad kunde metoden stickprov i par tillämpas för att undersöka om det 
finns en skillnad mellan väntevärdena för kalla respektive varma prov. Det konfidensintervall 
för medelvärdet som bildats är:  

 [-0,0502202; 0,51022] (4) 

Då konfidensintervallet innehåller noll innebär det att vi inte har kunnat påvisa någon skillnad 
mellan de olika betygen. Hypotestestet i Statgraphics (testar hypotesen att medelvärdet är lika 
med noll mot hypotesen att medelvärdet inte är lika med noll) visar att det utifrån våra data 
inte går att dra slutsatsen att medelvärdet är skiljt från noll. Hela resultatet från Statgraphics 
finns i bilaga 2. Resultatet är dock inget bevis på att det inte finns en skillnad.  

5.3.2.1.3 Korrelationstest 
Ett korrelationstest gjordes i Minitab med följande resultat: 

Correlations: Kall; Varm  
 
Pearson correlation of Kall and Varm = 0,156 
P-Value = 0,668 

Det korrelationstest som genomförts visar att det inte finns någon linjär korrelation mellan 
kallt respektive varmt betyg med 95 % säkerhet eftersom P-värdet överstiger 0,05.  

De kalla proven plottas mot de varma för att undersöka om det finns något synligt, icke-linjärt 
samband. 

 

Figur 21: Sambandsdiagram stålkod Alfa 1 

Det finns inget i diagrammet (figur 21) som indikerar att det finns något icke-linjärt samband. 
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5.3.2.2 Alfa 2 
20 kalla och 20 varma prover togs på stålkod Alfa 2. Resultatet tillhörande Alfa 2 återfinns i 
figur 22. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i mätsystemet 
och finns markerad i diagrammet.  

 

Figur 22: Resultat Alfa 2 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Alfa 2 sammanfattas i tabell 8.  

Tabell 8: Sammanfattning Alfa 2 

medelvärde kall 0,46 
medelvärde varm 0,05 
standardavvikelse 0,36 

Med en provgruppstorlek på 20 och en standardavvikelse på 0,36 kommer vidare tester att 
med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,31. Det innebär att det inte är 
sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,31.  

5.3.2.2.1 Normalfördelningstest 
Figur 23 visar en normalfördelningsplott för skillnaden i betyg mellan de kalla respektive 
varma proverna. De normalfördelningstest som genomförts (se bilaga 3) visar att Alfa 2 inte 
är normalfördelad.  
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Figur 23: Normalfördelningsplot stålkod Alfa 2 

Eftersom skillnaden inte är normalfördelad behövs en transformation för att det ska vara 
möjligt att tillämpa stickprov i par. Normalfördelningstest visade att då både de kalla och 
varma värdena kvadratrottransformerades kunde skillnaden mellan dem sedan antas vara 
normalfördelade. Resultat från normalfördelningstesten finns i bilaga 3. Figur 24 visar en 
normalfördelningsplot över den transformerade skillnaden.  

 

Figur 24: Normalfördelningsplot transformerade värden 

5.3.2.2.2 Stickprov i par  
Då de transformerade värdena kan antas komma från en normalfördelning kunde stickprov i 
par göras. Testet visade på en statistisk signifikant skillnad. På grund av att differenserna är 
transformerade har vi inte uppskattat storleken på skillnaden. Se bilaga 3 för resultatet från 
stickprov i par.   

5.3.2.2.3 Korrelationstest 
Eftersom de varma proverna inte är normalfördelade kan inte ett korrelationstest i Minitab 
genomföras. Däremot kan proverna plottas för att undersöka eventuella samband, både linjärt 
och icke-linjärt.   
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Figur 25: Sambandsdiagram stålkod Alfa 2 

Det finns inget i diagrammet (figur 25) som indikerar att det finns något linjärt eller icke-
linjärt samband. 

5.3.2.3 Alfa 3 
Två kalla och två varma prover har tagits på stålkod Alfa 3. Figur 26 beskriver resultatet. Till 
varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i mätsystemet och finns 
markerad i diagrammet. 

 

Figur 26: Resultat Alfa 3 

Medelvärdena för Alfa 3 sammanfattas i tabell 9. Det är bara två provpar och 
standardavvikelsen eller vidare tester har inte beräknats. Det är för lite data för att kunna dra 
någon slutsats.  
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Tabell 9: Sammanfattning Alfa 3 

medelvärde kall 0,25 
medelvärde varm 0,35 

5.3.2.3.1 Normalfördelningstest 
Eftersom endast två provpar har tagits gjordes inga normalfördelningstest eller någon 
normalfördelningsplot.   

5.3.2.3.2 Stickprov i par 
Stickprov i par genomfördes inte på grund av för lite data. 

5.3.2.3.3 Korrelationstest 
Eftersom endast två par prover har tagits ut har varken ett korrelationstest eller ett 
sambandsdiagram studerats. 

5.3.2.4 Alfa 4 
Totalt har 28 provpar skurits ut på stålkod Alfa 4. Resultatet från försöken återfinns i figur 27 
samt figur 28. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i 
mätsystemet och finns markerad i diagrammet. 

 

Figur 27: Resultat Alfa 4 (1 av 2) 
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Figur 28: Resultat Alfa 4 (2 av 2) 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Alfa 4 sammanfattas i tabell 10.  

Tabell 10: Sammanfattning Alfa 4 

medelvärde kall 1,29 
medelvärde varm 0,91 
standardavvikelse 0,97 

Med en provgruppstorlek på 28 stycken och en standardavvikelse på 0,97 kommer vidare 
tester att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,69. Det innebär att 
det inte är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,69. 

Proverna som togs på stålkod Alfa 4 skars ut vid två olika tillfällen. De tolv första togs vid ett 
tillfälle och övriga sexton vid en annan tidpunkt.  

5.3.2.4.1 Normalfördelningstest 
I bilaga 5 finns resultaten från de normalfördelningstest som genomförts. Figur 29 är en 
normalfördelningsplot för stålkod Alfa 4.  

 

Figur 29: Normalfördelningsplot stålkod Alfa 4 
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Normalfördelningstesten visar att hypotesen att differenserna för centrumsegringsbetygen 
kommer från en normalfördelning inte kan förkastas. Normalfördelningstest visade även på 
att de kalla proverna kan antas komma från en normalfördelning. De varma var dock inte 
normalfördelade.  

Då mätningarna från de två tillfällena delades upp och analyserades för sig visade 
normalfördelningstesten att alla kalla och varma prover samt deras differenser kan antas 
komma från en normalfördelning. Normalfördelningstest för differenserna finns i bilaga 5. 

5.3.2.4.2 Stickprov i par 
Medeldifferensen mellan kallt och varmt betyg blev 0,38. Det innebär att de kalla proverna i 
genomsnitt fått 0,38 högre betyg. Se (5) för ett 95 % konfidensintervall för medeldifferensen.   

 [0,00301554; 0,754127] (5) 

Eftersom konfidensintervallet inte innehåller noll innebär det att det med 97,5 % sannolikhet 
finns en skillnad mellan de kalla respektive varma betygen som i genomsnitt ligger mellan 
0,003 och 0,76 med 95 % sannolikhet.  

Då proverna från de två tillfällena analyserades var för sig blev resultatet annorlunda. Vid 
första tillfället var medelskillnaden 1,03 och konfidensintervallet blev enligt (6). Det betyder 
alltså att medelskillnaden med 95 % sannolikhet är mellan 0,49 och 1,58.  

 [0,489234; 1,57743] (6) 

Vid det andra provtagningstillfället var medelskillnaden -0,11 vilket innebär att de varma 
proverna i genomsnitt fått högre betyg och ett 95 % konfidensintervall blev enligt (7).  

 [-0,507862; 0,282862] (7) 

Det innebär att ingen skillnad kan upptäckas vid den andra provtagningsomgången. I bilaga 5 
finns resultatet från stickprov i par.  

5.3.2.4.3 Korrelationstest 
De varma proverna är inte normalfördelade och ett Pearsons korrelationstest var därmed inte 
möjligt. De kalla proven plottas mot de varma för att undersöka om det finns något samband. 
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Figur 30: Sambandsdiagram stålkod Alfa 4 

Diagrammet (figur 30) indikerar möjligen att det finns en negativ korrelation i provparen 
eftersom punkterna tycks vara samlade kring en linje från det övre vänstra hörnet till det 
undre högra hörnet. En negativ korrelation verkar dock inte sannolik och tolkningen blir 
därmed att korrelation saknas. 

Då proverna delas upp efter när de togs kunde både varma och kalla prover antas vara 
normalfördelade vilket gör att Pearsons korrelationstest var möjligt att göra. Resultatet från 
Minitab blev enligt följande för den första provtagningsomgången: 

Correlations: varm1; kall1  
 
Pearson correlation of varm1 and kall1 = -0,026 
P-Value = 0,937 

Testet visar att det inte finns någon linjär korrelation mellan de kalla och varma proverna. 
Dessutom plottades de kalla och varma proverna för att se om det finns något samband, se 
figur 31.  
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Figur 31: Sambandsdiagram,  första omgången 

Resultatet från Minitab blev enligt följande för den andra provtagningsomgången: 

Correlations: kall2; varm2 
  
Pearson correlation of kall2 and varm2 = -0,475 
P-Value = 0,063 

Testet visar att det med 95 % sannolikhet inte går att hitta en korrelation. Punkterna plottades 
även för att se om något samband kunde urskiljas, se figur 32.  

 

Figur 32: Sambandsdiagram, andra omgången 

I sambandsdiagrammet (figur 32) går det att urskilja en linje från övre vänstra hörnet ner till 
nedre högra hörnet. Det verkar alltså finnas en negativ korrelation. Som tidigare skrivits är en 
negativ korrelation inte trolig och resultatet kommer därför tolkas som att det inte finns någon 
korrelation.  
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5.3.3 Resultat stålgrupp Beta 
Beta är en grupp av varmvalsade stål. Betas främsta egenskaper är hög styrka och god 
formbarhet. Stålen har låg vikt i relation till styrkan. Beta används bland annat vid 
tillverkning av fartyg, broar, byggnader, maskinkonstruktioner, fordon, lyftanordningar och 
tankar. Genom att använda dessa stål med hög styrka ges fördelar som låg materialåtgång och 
därmed lägre vikt.  

Stålgruppen beta består av två olika specifika stålkoder med unika sammansättningar som har 
analyserats separat och benämns Beta 1 och 2.  

5.3.3.1 Beta 1 
Under provtagningen skars 15 provpar ut på stålkod Beta 1. Resultatet av Beta 1 
sammanfattas i figur 33. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i 
mätsystemet och finns markerad i diagrammet. 

 

Figur 33: Resultat Beta 1 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Beta 1 sammanfattas i tabell 11.  

Tabell 11: Sammanfattning Beta 1 

medelvärde kall 0,75 
medelvärde varm 0,90 
standardavvikelse 0,62 

Med en provgruppstorlek på 15 stycken och en standardavvikelse på 0,62 kommer vidare 
tester att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,62. Det innebär att 
det inte är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,62.  

5.3.3.1.1 Normalfördelningstest 
Resultat från de normalfördelningstest som genomförts finns i bilaga 6. Då p-värdena är höga 
kan vi inte förkasta hypotesen att differenserna för kallt och varmt betyg kommer från en 
normalfördelning. Figur 34 visar en normalfördelningsplot för stålkod Beta 1.  
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Figur 34: Normalfördelningsplot stålkod Beta 1 

Normalfördelningstester genomfördes även för att undersöka om centrumsegringsbetyget på 
de kalla respektive varma proverna var normalfördelade. Resultatet blev att både kalla och 
varma prover kan antas komma från en normalfördelning.  

5.3.3.1.2 Stickprov i par 
I bilaga 6 finns resultatet från stickprov i par. Medeldifferensen för kallt-varmt betyg blev 
-0,15. Ett 95 % konfidensintervall för medeldifferensen finns i (8). Eftersom noll ingår i 
konfidensintervallet går det inte att säga att det finns en skillnad mellan de kalla och varma 
betygen.  

 [-0,495904; 0,189237] (8) 

5.3.3.1.3 Korrelationstest 
Ett korrelationstest gjordes i Minitab med följande resultat: 

Correlations: Kall; Varm  
 
Pearson correlation of Kall and Varm = 0,037 
P-Value = 0,897 
 

P-värdet överstiger 0,05 vilket innebär att vi med 95 % säkerhet inte har kunnat påvisa någon 
linjär korrelation mellan kalla och varma prover. De kalla proven plottas i figur 35 mot de 
varma för att undersöka om det finns något synligt, icke-linjärt samband. 
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Figur 35: Sambandsdiagram stålkod Beta 1 

Det finns inget i diagrammet som indikerar att det finns något icke-linjärt samband. 

5.3.3.2 Beta 2 
29 kalla och 29 varma prover har tagits från stålkod Beta 2. Resultatet beskrivs i figur 36 och 
figur 37. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i mätsystemet 
och finns markerad i diagrammet. 

 

Figur 36: Resultat Beta 2 (1 av 2) 
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Figur 37: Resultat Beta 2 (2 av 2) 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Beta 2 sammanfattas i tabell 12.  

Tabell 12: Sammanfattning Beta 2 

medelvärde kall 0,92 
medelvärde varm 1,01 
standardavvikelse 0,71 

Med en provgruppstorlek på 29 stycken och en standardavvikelse på 0,71 kommer vidare 
tester att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,49. Det innebär att 
det inte är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,49. 

5.3.3.2.1 Normalfördelningstest 
Normalfördelningstesten som genomfördes på differensen mellan kallt och varmt betyg för 
stålkod Beta 2 visar att det är möjligt att Beta 2 är normalfördelad. Figur 38 visar en 
normalfördelningsplot för differensen.  

 

Figur 38: Normalfördelningsplot för stålkod Beta 2 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ce
nt

ru
m

se
gr

in
g

Prov

Beta 2 (2 av 2)

Kall

Varm

Normal Probability Plot

-1,4 -0,9 -0,4 0,1 0,6 1,1 1,6
Kall-Varm

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
er

ce
n
ta

g
e



 

38 

 

Då normalfördelningsantagande testades på de kalla respektive varma proverna blev resultatet 
att det är möjligt att anta att både de kalla och varma proverna är normalfördelade.  

5.3.3.2.2 Stickprov i par 
Då väntevärdena för kalla respektive varma prover jämfördes med stickprov i par blev 
medeldifferensen -0,09. Konfidensintervall med 95 % konfidensgrad för medeldifferensen 
finns i (9).  

 [-0,363401; 0,177194] (9) 

Då konfidensintervallet täcker noll kan vi inte säga att det finns en skillnad mellan kalla och 
varma betyg. Hela resultatet från stickprov i par finns i bilaga 7. 

5.3.3.2.3 Korrelationstest 
Ett korrelationstest gjordes i Minitab med följande resultat: 

Correlations: Kall; Varm  
 
Pearson correlation of Kall and Varm = 0,166 
P-Value = 0,390 
 

Vid det korrelationstest som genomförts har vi inte kunnat påvisa någon linjär korrelation 
mellan kallt respektive varmt betyg med 95 % säkerhet eftersom P-värdet överstiger 0,05.  

För att undersöka icke-linjära samband plottas de kalla proverna mot de varma i en 
sambandsplot, se figur 39. 

 

Figur 39: Sambandsdiagram stålkod Beta 2 

Det finns inget i diagrammet som indikerar att det finns något icke-linjärt samband. 

5.3.4 Resultat stålgrupp Gamma 
Gamma är en grupp av varmgalvaniserade tunnplåtar. Gammas främsta egenskaper är bra 
formbarhet och hög styrka vilket möjliggör lätta och korrosionsmotståndiga produkter. 
Gamma används bland annat till bilar, fläktar och ventilationstrummor. De främsta fördelarna 
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med Gamma är att det är ett lätt material i förhållande till sin styrka med utmärkt 
nötningsmotstånd och anti-korrosiva egenskaper.  

Stålgruppen Gamma består av två olika specifika stålkoder med unika sammansättningar som 
har analyserats separat och benämns Gamma 1 och 2.  

5.3.4.1 Gamma 1 
Totalt togs sex provpar på stålkod Gamma 1. Resultatet tillhörande Gamma 1 kan läsas i figur 
40. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som speglar osäkerheten i mätsystemet och 
finns markerad i diagrammet. 

 

Figur 40: Resultat Gamma 1 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Gamma 1 sammanfattas i tabell 13.  

Tabell 13: Sammanfattning Gamma 1 

medelvärde kall 1,43 
medelvärde varm 0,77 
standardavvikelse 0,50 

Med en provgruppstorlek på 6 stycken och en standardavvikelse på 0,50 kommer vidare tester 
att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,93. Det innebär att det inte 
är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,93.  

5.3.4.1.1 Normalfördelningstest 
I bilaga 8 finns normalfördelningstest för stålkod Gamma 1. Alla normalfördelningstest 
visade på p-värden över 0,05 vilket innebär att antagandet att differensen mellan de kalla och 
varma betygen är normalfördelade inte kan förkastas. Figur 41 är en normalfördelningsplot 
med betygsdifferenserna.  
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Figur 41: Normalfördelningsplot stålkod Gamma 1 

Normalfördelningstester har även utförts för kalla och varma prover. De varma proverna är 
inte normalfördelade till skillnad från de kalla som kan antas komma från en 
normalfördelning.  

5.3.4.1.2 Stickprov i par 
Medeldifferensen blev 0,67. En sådan medeldifferens visar att de kalla proverna i genomsnitt 
hade högre betyg än de varma proverna. Ett 95 % konfidensintervall för medeldifferensen 
finns i (10).  

 [0,310016; 1,2181] (10) 

Konfidensintervallet innehåller inte noll och visar på att det med 95 % sannolikhet finns en 
skillnad mellan kalla och varma betyg som ligger mellan 0,31 och 1,22.  

5.3.4.1.3 Korrelationstest 
Eftersom de varma proverna inte är normalfördelade kunde inte ett korrelationstest 
genomföras. Däremot plottades proverna för att undersöka eventuella samband, både linjärt 
och icke-linjärt.   

 

Figur 42: Sambandsdiagram stålkod Gamma 1 
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Det är endast sex par prov i Gamma 1 vilket gör det svårt att hitta mönster. Två punkter 
sammanfaller i (1,4;1,2) Det finns inget i diagrammet (figur 42) som indikerar att det finns 
något icke-linjärt samband. 

5.3.4.2 Gamma 2 
Vid provtagning på stålkod Gamma 2 togs nio kalla prov och nio varma. Resultatet från 
försöken med Gamma 2 finns i figur 43. Till varje stapel hör ett konfidensintervall som 
speglar osäkerheten i mätsystemet och finns markerad i diagrammet. 

 

Figur 43: Resultat Gamma 2 

Medelvärdena samt standardavvikelsen för Gamma 2 sammanfattas i tabell 14.  

Tabell 14: Sammanfattning Gamma 2 

medelvärde kall 1,50 
medelvärde varm 1,13 
standardavvikelse 0,70 

Med en provgruppstorlek på 9 stycken och en standardavvikelse på 0,70 kommer vidare tester 
att med 95 % säkerhet kunna hitta eventuella skillnader på minst 0,97. Det innebär att det inte 
är sannolikt att hitta en skillnad som är mindre än 0,97.  

5.3.4.2.1 Normalfördelningstest 
Normalfördelningstesten som genomförts på differensen mellan kallt och varmt betyg finns i 
bilaga 9. Normalfördelningstesten visar på låga p-värden vilket medför att vi måste förkasta 
antagandet att differensen mellan kallt och varmt betyg kommer från en normalfördelning. 
Figur 44 visar en normalfördelningsplot med differenserna.  
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Figur 44: Normalfördelningsplot stålkod Gamma 2 

För metoden som används i denna rapport för stickprov i par ska vara möjligt att använda 
behöver differenserna transformeras. Normalfördelningstester för differenser som bildats 
genom att först kvadrera de kalla och varma resultaten visade att det då går att anta att 
differensen kommer från en normalfördelning (se bilaga 9). Figur 45 visar en 
normalfördelningsplot över de transformerade värdena.  

 

Figur 45: Normalfördelningsplot transformerade värden 

Normalfördelningstest för kalla respektive varma prover visade att både kalla och varma 
prover kan antas komma från en normalfördelning.  

5.3.4.2.2 Stickprov i par 
Vid utförandet av stickprov i par kunde inte någon statistisk signifikant skillnad mellan 
väntevärdena för de kalla respektive varma proverna hittas. Resultatet från stickprov i par 
finns i bilaga 9. 

5.3.4.2.3 Korrelationstest 
Ett korrelationstest gjordes i Minitab med följande resultat: 

Correlations: Kall; Varm  
 
Pearson correlation of Kall and Varm = -0,073 
P-Value = 0,852 
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Det korrelationstest som genomförts visar att det inte hittats någon linjär korrelation mellan 
kallt respektive varmt betyg med 95 % säkerhet eftersom P-värdet överstiger 0,05.  

För att hitta eventuella icke-linjära samband plottas de kalla proven på x-axeln och de varma 
på y-axeln.  

 

Figur 46: Sambandsdiagram stålkod Gamma 2 

Det finns inget i diagrammet (figur 46) som indikerar att det finns något icke-linjärt samband. 

5.4 Regressionsmodell 

Eftersom korrelation saknades mellan betyget för kallt respektive varmt prov för de flesta 
stålkoder som har studerats presenterats inga regressionsmodeller här. Vid försöken att 
upprätta regressionsmodeller blev resultaten att förklaringsgraderna för de olika modellerna 
väldigt låga. En låg förklaringsgrad medför att modellen inte är särskilt användbar då mycket 
variation inte kan förklaras med modellens hjälp.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel kommer resultatet först att sammanfattas. Därefter kommer slutsatser om 
resultatet att dras. Till sist kommer rekommendationer att ges.   

6.1 Slutsatser 

Det finns ingen påvisad korrelation mellan kalla och varma betyg. Det innebär alltså att 
undersökningen inte har kunna visa på någon signifikans mellan resultatet från de kalla och 
varma proverna. Detta trots att resultatet från stickprov i par i flera fall visar att det finns en 
skillnad i väntevärde mellan de kalla och varma proverna.   

Eftersom det inte finns korrelation mellan kallt och varmt betyg innebär det att de fall där det 
kalla betyget är högt är det varma ibland lågt och ibland högt. Det medför att resultatet från 
stickprov i par endast visar hur stor en eventuell skillnad är i genomsnitt och att det inte går 
att bestämma hur stor centrumsegring ett kallt prov har genom att endast se på ett varmt prov.     

En av stålkoderna visade på en negativ korrelation i sambandsdiagrammet vilket innebär att 
en hög centrumsegring på ett kallt prov hör samman med ett lågt betyg på ett varmt prov och 
vice versa. Enligt Long och Chen (2011) förändras inte centrumsegringen efter att stålet har 
stelnat. Det innebär alltså att mätningen av centrumsegringar inte bör påverkas om provet 
skärs ut då ämnet är varmt eller kallt. En negativ korrelation verkar då osannolik eftersom de 
varma betygen har analyserats på samma sätt och båda mäter centrumsegring. 

En annan viktig slutsats är att mätsystemet är osäkert, över 20 % av den totala variationen 
kommer från mätsystemet. Då endast en del av mätsystemet har studerats är det inte orimligt 
att anta att den totala variationen i mätsystemet är ännu större. Om mätfelet är stort får det en 
avgörande påverkan på resultatet.   

6.2 Rekommendationer 

I dagsläget rekommenderas inte SSAB att byta till varmprovtagning. De resultat som 
framkommit i denna studie visar på att det inte verkar finnas något tydligt samband mellan 
betyg från kalla och varma prover vilket gör att det inte går att ta fram en modell som 
predikterar ett kallt betyg från ett motsvarande varmt betyg.  

Med tanke på de fördelar som finns med varmprovtagning rekommenderas SSAB att fortsätta 
sträva efter att byta metod för att mäta den inre kvaliteten. Det är dock viktigt att först utreda 
vad som mäts vid kall- kontra varmprovtagning. För att kunna minska den totala ledtiden är 
det enligt Gröndahl (1987) väntetider som är viktiga att minska. Att minska den väntetid som 
idag finns innan analysen anser vi är av stor vikt för SSAB.  

Genom att utöka studien med fler stålkoder kan generella slutsatser dras. Ingen korrelation 
kunde identifieras mellan kalla och varma betyg på de stålkoder som ingick i denna studie 
men resultatet då andra stålkoder studeras kan vara annorlunda.  

SSAB bör göra en fullständig mätsystemanalys för att ta reda på hur stor variationen som 
kommer från mätsystemet egentligen är. I den fullständiga mätsystemanalysen bör både 
varma och kalla prover samt extremvärden ingå. Informationen som erhålls i 
mätsystemanalysen kan sedan användas för att bestämma ett förhållningssätt till den osäkerhet 
som finns. SSAB bör undersöka om mer tillförlitliga system existerar. Om inget bättre 
alternativ finns bör SSAB se över om några förbättringsmöjligheter finns i det system som 
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används, för att på så sätt kunna minska variationen. Om även detta alternativ är svårt skulle 
konfidensintervall som tar hänsyn till variationen i mätsystemet kunna skapas så att 
osäkerheten i mätningarna framgår på ett enkelt och tydligt sätt för operatörerna. 

Dessutom rekommenderar författarna att SSAB ska utöka studien genom att undersöka hur 
stor centrumsegringens variation är tvärs över ett ämne samt i gjutriktningen. Hur 
centrumsegringar varierar är intressant eftersom denna undersökning konstant har använt två 
decimeters skillnad i position vid utskärning av varma och kalla prover. Det vore även 
intressant att följa en stålkod under lång tid och mäta dess centrumsegring. På så sätt samlas 
mycket information in och en ordentlig analys kan genomföras på den studerade stålkoden. 
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras examensarbetets genomförande, resultat samt resultatets 
tillförlitlighet. Avslutningsvis ges rekommendationer för vidare studier. 

7.1 Genomförandet  

Vid genomförandet fanns en noga framtagen plan för att utföra försöken. Den var till största 
del bra men det finns en del förbättringsmöjligheter. Om vi står inför ett liknande problem i 
framtiden finns det en sak vi skulle ändra på. Vi hade valt att fokusera på ett färre antal 
stålkoder vilket därmed ger fler prover per stålkod. Fördelen är att det ger mer information om 
de stålkoder vi studerat. Nackdelen blir då att generaliserbarheten minskar.  

En svaghet i genomförandet var att vi var styrda av processen och inte alltid kunde göra som 
vi ville. Vi blev till viss del tvungna att anpassa stickproven efter produktionen och 
planeringen. Fanns exempelvis inte beställning på en viss stålkod var det inte heller möjligt att 
undersöka den vid det tillfället.   

Under examensarbetets gång ströks tre försök av olika anledningar. Vid dessa tre försök 
erhölls endast ett prov i paret eftersom det motsvarande provet inte kunde analyseras. Det 
första försöket ströks eftersom stålämnet blev skickat till kund innan ett kallprov togs. Det 
andra stålämnet skrotades innan kallprovtagningen skedde. Det sista provparet som ströks var 
i så dåligt skick att det inte var möjligt att behandla vidare. 

Mätsystemanalysen genomfördes på varma prover. Troligen skulle en mätsystemanalys på 
kalla prover få liknande resultat eftersom scannern inte påverkas av hur provet skurits ut. Inga 
extremvärden på centrumsegringen var tillgängliga då mätsystemanalysen genomfördes och 
det innebär att det inte går att säga hur stor spridningen i scannern är då centrumsegringen är 
väldigt stor.  

7.2 Resultatet 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det finns ett samband mellan analysresultat 
från varma respektive kalla prov. Första delen av syftet handlade om att undersöka om det 
finns en statistisk påvisbar skillnad, något som några av stålkoderna visar på. Steg två var att 
beskriva skillnaden vilket visade sig svårt eftersom det saknas korrelation mellan kalla och 
varma betyg. Det andra delsyftet är därmed inte uppfyllt och kräver vidare studier.  

Det allra bästa för SSAB vore enligt vår mening att minska centrumsegringarna istället för att 
hitta bästa sättet att mäta dem. Det är vanligtvis bättre att eliminera orsaken till ett problem än 
att hantera problemets konsekvens. 

Eftersom skillnader i kall- och varmprovtagning ger olika resultat under olika förutsättningar 
visar det på centrumsegringens komplexitet samt behovet av att undersöka 
provtagningsmetodiken vidare. Examensarbetet leder därmed till ett ifrågasättande av 
tillförlitligheten i kallprovtagningen. Hur ett eventuellt byte till varmprovtagning ska kunna 
åstadkommas behöver undersökas vidare.     

Resultatet är uppdelat efter varje stålkod på grund av att varje stålsort är unik. Om alla resultat 
hade analyserats som en grupp hade än mer brus påverkat resultatet. Det ger inte en 
rättvisande bild utan någon slags medelbild av det sammantagna resultatet.   
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Värt att tänka på är även att en relativt liten provbit inte är helt representativ för hela 
stålämnet. Det kan förekomma skillnader både längs med stålämnet samt tvärs över. För att få 
en helhetsbild av centrumsegringar i stålämnen hade det bästa varit att dela hela ämnet för 
kontroll av materialegenskaperna. Det finns dock praktiska och ekonomiska begränsningar. 
Med de förutsättningar som finns är en provbit bästa alternativet men kunskapen om 
centrumsegringens variation inom ett ämne är begränsad.   

Kunskapen om kall- och varmprovtagning är begränsad. Det verkar inte vara många som har 
studerat ämnet. En fråga vi ställer oss är om kallprovtagning är ett bra mått på kundens krav. 
Det kanske är så att varmprovtagning stämmer bättre överens med kundens krav. Om kunden 
anser att centrumsegringar är ett viktigt mått på stålämnets kvalitet så är det viktigt för SSAB 
att undersöka vilken av de två metoderna, om någon, som ger ett för kunden rättvisande 
resultat. SSAB bör utreda problemet för att säkerställa att kundens krav på produkten 
uppfylls.  

Undersökningens reliabilitet anses god då en upprepad utredning bör ge samma resultat. 
Däremot förväntas inte samma resultat fås om undersökningen genomförs på ett annat företag. 
Validiteten har följts upp genom regelbundna möten med projektgruppen på SSAB samt med 
handledare på Luleå tekniska universitet. Planeringen av arbetet gjordes grundligt där många 
involverade personer deltog i diskussionerna, vilket ökade validiteten. Det finns dock risk för 
att någon påverkande faktor ej tagits hänsyn till i undersökningen.  

Det finns flera felkällor som kan ha påverkat resultatet.  Till exempel kunde proverna inte tas 
på samma ställe och mätosäkerheten är ganska stor.  

7.3 Rekommendation för vidare studier 

Forskningen om centrumsegringar och hur dessa uppstår är ganska begränsad, speciellt då det 
handlar om mätning av centrumsegringar. Det gör att författarna ser detta som ett intressant 
område för vidare studier. På vilket sätt centrumsegringar påverkar kundens slutprodukt och 
hur mycket det påverkar är ett annat område där mer forskning och kunskap behövs.   
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Bilaga 1 - Resultat från tidigare försök 

2010 

 

medelvärde kall 0,84 
medelvärde varm 1,34 
standardavviklse skillnad 0,62 
 
Paired T-Test and CI: kall; varm  
 
Paired T for kall - varm 
             N    Mean  StDev  SE Mean 
kall        20   0,835  0,312    0,070 
varm        20   1,340  0,544    0,122 
Difference  20  -0,505  0,624    0,140 
 
95% CI for mean difference: (-0,797; -0,213) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -3,62  P-Value = 0,002 
 

Correlations: kall; varm  
Pearson correlation of kall and varm = 0,010 
P-Value = 0,967 
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2011 

 

medelvärde kall 1,37 
medelvärde varm 1,18 
standardavvikelse skillnad 0,48 

 
Paired T-Test and CI: kall; varm  
 
Paired T for kall - varm 
             N   Mean  StDev  SE Mean 
kall        23  1,365  0,490    0,102 
varm        23  1,183  0,394    0,082 
Difference  23  0,183  0,483    0,101 
 
95% CI for mean difference: (-0,026; 0,391) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1,81  P-Value = 0,083 

 
Correlations: kall; varm  
Pearson correlation of kall and varm = 0,420 
P-Value = 0,046 
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Bilaga 2 - Resultat från Statgraphics, stålkod Alfa 1 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 10,0 0,188573 
Shapiro-Wilk W 0,922022 0,359326 
Skewness Z-score 0,669586 0,503119 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,221451 
DMINUS 0,127182 
DN 0,221451 
P-Value 0,710751 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,221451 
Modified Form 0,757601 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,405203 
Modified Form 0,444711 
P-Value 0,284183* 

 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for Kall - Varm 
95,0% confidence interval for mean: 0,23 +/- 0,28022   [-0,0502202; 0,51022] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,269439; 0,715128] 

Hypothesis Tests for Kall - Varm 
Sample mean = 0,23 
Sample median = 0,1 
Sample standard deviation = 0,39172 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 1,85674 
P-Value = 0,0963116 
Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 3 - Resultat från Statgraphics, stålkod Alfa 2 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 17,7 0,0602401 
Shapiro-Wilk W 0,886958 0,0234852 
Skewness Z-score 1,05296 0,292359 
Kurtosis Z-score -0,388235 0,697839 
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,161004 
DMINUS 0,129081 
DN 0,161004 
P-Value 0,677682 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,161004 
Modified Form 0,749023 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,747897 
Modified Form 0,78015 
P-Value 0,0429011* 

 

 

Normalfördelningstest – transformerade värden 

Tests for Normality for rotkall-rotvarm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 7,3 0,696852 
Shapiro-Wilk W 0,954271 0,446306 
Skewness Z-score 0,0178662 0,98574 
Kurtosis Z-score -0,818855 0,412867 
 
Goodness-of-Fit Tests for rotkall-rotvarm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0881581 
DMINUS 0,0934386 
DN 0,0934386 
P-Value 0,994875 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,0934386 
Modified Form 0,434695 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,25516 
Modified Form 0,266164 
P-Value 0,690703* 

 

 

Stickprov i par – transformerade värden 

Confidence Intervals for rotkall - rotvarm 
95,0% confidence interval for mean: 0,490283 +/- 0,149919   [0,340364; 0,640203] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,243608; 0,467865] 
 
Hypothesis Tests for rotkall - rotvarm 
Sample mean = 0,490283 
Sample median = 0,497468 
Sample standard deviation = 0,32033 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 6,84485 
P-Value = 0,00000156486 
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 4 - Resultat från Statgraphics, stålkod Alfa 4 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 19,1429 0,0851387 
Shapiro-Wilk W 0,970431 0,621096 
Skewness Z-score 0,433009 0,665005 
Kurtosis Z-score -0,838141 0,401949 
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0983141 
DMINUS 0,0875304 
DN 0,0983141 
P-Value 0,949514 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,0983141 
Modified Form 0,535039 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,292616 
Modified Form 0,301294 
P-Value 0,578898* 

 

 

Normalfördelningstest med uppdelade värden 

Omgång 1  
Tests for Normality for omg1 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 6,33333 0,501411 
Shapiro-Wilk W 0,930365 0,360291 
Skewness Z-score 0,122246 0,902699 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for omg1 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,136221 
DMINUS 0,160492 
DN 0,160492 
P-Value 0,916704 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,160492 
Modified Form 0,593737 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,370961 
Modified Form 0,399943 
P-Value 0,362623* 

 

Omgång 2 
Tests for Normality for omg2 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 5,0 0,834308 
Shapiro-Wilk W 0,983924 0,973437 
Skewness Z-score 0,315735 0,7522 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for omg2 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0982697 
DMINUS 0,0858831 
DN 0,0982697 
P-Value 0,997827 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,0982697 
Modified Form 0,407574 
P-Value >=0.10 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,158773 
Modified Form 0,158773 
P-Value >=0.10 

 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for Kall - Varm 
95,0% confidence interval for mean: 0,378571 +/- 0,375556   [0,00301554; 0,754127] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,765736; 1,3183] 
 
Hypothesis Tests for Kall - Varm 
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Sample mean = 0,378571 
Sample median = 0,3 
Sample standard deviation = 0,968526 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 2,06831 
P-Value = 0,0483126 
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
 

Stickprov i par uppdelade värden 

Omgång 1  
Confidence Intervals for kallomg_1 - varmomg_1 
95,0% confidence interval for mean: 1,03333 +/- 0,544099   [0,489234; 1,57743] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,606633; 1,45398] 
 
Hypothesis Tests for kallomg_1 - varmomg_1 
Sample mean = 1,03333 
Sample median = 1,2 
Sample standard deviation = 0,856349 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 4,18004 
P-Value = 0,00153645 
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
 
Omgång 2 
Confidence Intervals for kallomg_2 - varmomg_2 
95,0% confidence interval for mean: -0,1125 +/- 0,395362   [-0,507862; 0,282862] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,548087; 1,14832] 
 
Hypothesis Tests for kallomg_2 - varmomg_2 
Sample mean = -0,1125 
Sample median = -0,1 
Sample standard deviation = 0,741957 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = -0,606504 
P-Value = 0,553249 
Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 5 - Resultat från Statgraphics, stålkod Beta 1 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 3,33333 0,911733 
Shapiro-Wilk W 0,972871 0,862491 
Skewness Z-score 0,362118 0,71726 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0880097 
DMINUS 0,101794 
DN 0,101794 
P-Value 0,997729 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,101794 
Modified Form 0,41557 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,185799 
Modified Form 0,196947 
P-Value 0,888625* 

 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for Kall - Varm 
95,0% confidence interval for mean: -0,153333 +/- 0,34257   [-0,495904; 0,189237] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,452894; 0,975593] 
 
Hypothesis Tests for Kall - Varm 
Sample mean = -0,153333 
Sample median = -0,2 
Sample standard deviation = 0,618601 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = -0,960001 
P-Value = 0,353342 
Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 6 - Resultat från Statgraphics, stålkod Beta 2 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 10,8276 0,54375 
Shapiro-Wilk W 0,969903 0,594509 
Skewness Z-score 0,280596 0,779016 
Kurtosis Z-score -0,595133 0,551751 
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0782785 
DMINUS 0,108282 
DN 0,108282 
P-Value 0,885821 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,108282 
Modified Form 0,599122 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,281108 
Modified Form 0,28913 
P-Value 0,615179* 

 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for Kall - Varm 
95,0% confidence interval for mean: -0,0931034 +/- 0,270298   [-0,363401; 0,177194] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,563917; 0,961051] 
 
Hypothesis Tests for Kall - Varm 
Sample mean = -0,0931034 
Sample median = 0 
Sample standard deviation = 0,710599 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = -0,70557 
P-Value = 0,486285 
Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 7 - Resultat från Statgraphics, stålkod Gamma 1 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 4,66667 0,457898 
Shapiro-Wilk W 0,894788 0,337392 
Skewness Z-Score Insufficient data  
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,204342 
DMINUS 0,173706 
DN 0,204342 
P-Value 0,963603 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,204342 
Modified Form 0,569398 
P-Value >=0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,320235 
Modified Form 0,380279 
P-Value 0,402896* 

 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for Kall - Varm 
95,0% confidence interval for mean: 0,666667 +/- 0,521209   [0,145457; 1,18788] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [0,310016; 1,2181] 
 
Hypothesis Tests for Kall - Varm 
Sample mean = 0,666667 
Sample median = 0,55 
Sample standard deviation = 0,496655 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 3,28798 
P-Value = 0,0217622 
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
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Bilaga 8 - Resultat från Statgraphics, stålkod Gamma 2 

Normalfördelningstest 

Tests for Normality for Kall-Varm 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 14,0 0,0296362 
Shapiro-Wilk W 0,833097 0,0482984 
Skewness Z-score 1,20405 0,22857 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for Kall-Varm 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,184011 
DMINUS 0,286581 
DN 0,286581 
P-Value 0,458744 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,286581 
Modified Form 0,938075 
P-Value <0.05* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,667453 
Modified Form 0,741614 
P-Value 0,0534* 

 

 

Normalfördelningstest – transformerade värden 

Tests for Normality for kall^2-varm^2 
Test Statistic P-Value 
Chi-Square 10,0 0,124652 
Shapiro-Wilk W 0,860246 0,095227 
Skewness Z-score 1,03763 0,299439 
Kurtosis Z-Score Insufficient data  
 
Goodness-of-Fit Tests for kall^2-varm^2 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,182327 
DMINUS 0,255077 
DN 0,255077 
P-Value 0,601598 

 

Modified Kolmogorov-Smirnov D 
 Normal 
D 0,255077 
Modified Form 0,834951 
P-Value <0.10* 

 

Anderson-Darling A^2 
 Normal 
A^2 0,546375 
Modified Form 0,607083 
P-Value 0,114718* 

 

Stickprov i par 

Confidence Intervals for kallkvadr - varmkvadr 
95,0% confidence interval for mean: 1,07444 +/- 1,46315   [-0,388702; 2,53759] 
95,0% confidence interval for standard deviation: [1,28572; 3,64662] 
 
Hypothesis Tests for kallkvadr - varmkvadr 
Sample mean = 1,07444 
Sample median = 2,07 
Sample standard deviation = 1,90348 
 
t-test 
Null hypothesis: mean = 0 
Alternative: not equal 
 
Computed t statistic = 1,69339 
P-Value = 0,128835 
Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 
 

 


