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Dynamiskt kvalitetsarbete för förbättring av glödgade kopparbands skydd mot missfärgning
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Luvata Sweden AB, Finspång, tillverkar tunna kopparband till fordons- och elektronikindustrin. Koppar
har en förmåga att kemiskt reagera med den omgivande luften. Detta orsakar att kopparn missfärgas -
det vill säga att metallen får en avvinkade färg. För att undvika att kopparn missfärgas under transport
till kund, behandlas banden med ett missfärgningsskydd. Vid enstaka tillfällen fallerar dock detta skydd
med missnöjda kunder och reklamationer som följd.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att reducera problemet med missfärgning.
Detta har gjorts genom att undersöka möjligheten att dels införa en nyutvecklad kontrollutrustning och
dels genom att förbättra produktionsprocessen.
Möjligheten att använda kontrollutrustningen för acceptanskontroll undersöktes grundligt. Parametrar
som förekomsten av systematiska och slumpmässiga fel undersöktes. Dessa undersökningar visade att
utrustningen inte är lämplig att användas som acceptanskontroll - dels för att utrustningen är svår att
använda och ibland ger felaktiga resultat, men framförallt för att produktionsproverna generellt har så
dåligt missfärgningsskydd att samtliga prover blir underkända.
Möjliga förbättringar av påverkbara parametrar i produktionsprocessen undersöktes. Detta utfördes med
ett så kallat flerfaktorförsök (DoE). Undersökningarna visade att det finns parametrar som bör förbättras.
Det är emellertid inte möjligt att införa föreslagna förbättringar utan ganska omfattande förändringar i
processen.
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Sammanfattning 

Luvata Sweden AB, Finspång, tillverkar tunna kopparband till fordons- och elektro-
nikindustrin. Koppar har en förmåga att kemiskt reagera med den omgivande luften. 
Detta orsakar att kopparn missfärgas - det vill säga att metallen får en avvinkade färg. 
För att undvika att kopparn missfärgas under transport till kund, behandlas banden 
med ett missfärgningsskydd. Vid enstaka tillfällen fallerar dock detta skydd med 
missnöjda kunder och reklamationer som följd. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att reducera problemet 
med missfärgning. Detta har gjorts genom att undersöka möjligheten att dels införa 
en nyutvecklad kontrollutrustning och dels genom att förbättra produktionsproces-
sen. 

Möjligheten att använda kontrollutrustningen för acceptanskontroll undersöktes 
grundligt. Parametrar som förekomsten av systematiska och slumpmässiga fel under-
söktes. Dessa undersökningar visade att utrustningen inte är lämplig att användas 
som acceptanskontroll - dels för att utrustningen är svår att använda och ibland ger 
felaktiga resultat, men framförallt för att produktionsproverna generellt har så dåligt 
missfärgningsskydd att samtliga prover blir underkända. 

Möjliga förbättringar av påverkbara parametrar i produktionsprocessen undersöktes. 
Detta utfördes med ett så kallat flerfaktorförsök (DoE). Undersökningarna visade att 
det finns parametrar som bör förbättras. Det är emellertid inte möjligt att införa före-
slagna förbättringar utan ganska omfattande förändringar i processen. 





Abstract 

Luvata Sweden AB, Finspång, manufactures thin copper strips for the auto- and elec-
tronics industry. Copper has the ability to react chemically with the surrounding at-
mosphere. This will cause the copper to become discolored. To avoid discoloring 
during transport to customers, a protecting agent is used. In some occasions this 
protector has failed with dissatisfied costumers and complaints as a result. 

The aim for this thesis work is to investigate the possibilities to reduce the discolor-
ing problem. This has been done by investigating the possibility to introduce a newly 
developed control equipment and by possible improvements to the production proc-
ess. 

The possibility to use the control equipment for acceptance control was investigated. 
Parameters such as presence of systematic and random errors were considered. The 
equipment turned out to be hard to use and occasionally returned faulty readings. 
The main concern is however that no production sample is good enough to pass the 
test. It is therefore concluded that this control equipment is not suitable for accep-
tance control.  

Possible improvements to controllable parameters in the production process were 
investigated. A Design of Experiments (DoE) was used to evaluate these tasks. The 
DoE indicated possible improvements to some parameters. To introduce the pro-
posed improvements, some major alterations of the production process have to be 
done. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Outokumpu Copper Strip AB tillverkar tunna band i låglegerad koppar för användning i värme-
växlare och för elektriska ändamål. Banden avsedda för elektriska ändamål levereras vanligtvis i 
mjukglödgat tillstånd. För att undvika oxidering och därvid följande missfärgning under transport 
till kunden, behandlas banden med en skyddsvätska. 

Under åren 2001 till 2003 var huvudorsaken till kundreklamationer missfärgade band för elektris-
ka ändamål. År 2002 startades ett projekt för att förbättra bandens egenskaper avseende skydd 
mot missfärgning. Genom att i första hand öka tillsatsen av missfärgningsskydd, har problemet 
med reklamationer minskat avsevärt. 

För att upprätthålla företagets kvalitetssystem måste en kvantifierbar metod för att säkerställa 
missfärgningsskyddet, på både lång och kort sikt, utarbetas. I dagsläget saknas ett rutinmässigt 
test för att säkerställa missfärgningsskyddets kondition. Det är även relativt okänt hur olika para-
metrar i produktionsprocessen påverkar skyddet.  

För att stickprovsmässigt undersöka missfärgningsskyddets kvalitet, har en testutrustning inför-
skaffats. Denna utrustnings giltighet och användbarhet tillsammans med rutiner för användande 
och provtagning har dock ännu inte utarbetats. 

1.2 Syfte med examensarbetet 
Undersökningarna beskrivna i denna rapport är tänkt att belysa det kvalitetsproblem som miss-
färgning av koppar utgör för Outokumpu. Grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete läggs ge-
nom att bl.a. faktorer som påverkar kvaliteten kvantifieras i den utsträckning som är möjlig inom 
examensarbetets ramar. Den inköpta mätutrustningen skall även testas och valideras för att even-
tuellt användas som kvalitetskontroll i framtida kvalitetssystem. Utifrån kvalitetsarbetet skall se-
dan förslag på förbättringar presenteras. Förhoppningsvis ska rapporten sedan kunna fungera 
som underlag för att långtgående förbättringsarbete. 

1.3 Metod och källor 
Problematiken som beskrivs i denna rapport berör kvalitet och kvalitetsförbättring. Arbetet med 
dylika problem är en kontinuerlig process som ej kan detaljplaneras på förhand. Arbetet har där-
för utförts enligt flera parallella teorier där vissa, genom evolution, förkastats och andra byggts 
vidare till nya teorier osv. På grund av detta arbetssätt speglar inte denna rapport arbetet till fullo 
eftersom mycket irrelevant information rensats bort för att öka läsbarheten. En viss mängd över-
flödig information återges ändå för att belysa problemets natur. 

Inledningsvis genomfördes en grundlig nulägesanalys för att få vetskap om problemets omfatt-
ning och natur. Det arbete som tidigare gjorts för att förbättra kvalitetsarbetet studerades sedan. 
Interna rapporter och berörd personal konsulterades. I detta skede skapades också en överblick 
över produktionsprocessen. 

Eftersom det inledningsvis var meningen att en nyinköpt testutrustning skulle installeras som ett 
standardiserat kontrollverktyg, lades inledningsvis ett stort arbete på att undersöka och utvärdera 
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denna. Efterhand flyttades dock fokus till produktionsprocessen och möjliga processförbättring-
ar. Det är såldes denna del av arbete som är tongivande i denna rapport. 

En litteraturstudie av framförallt arbetssätt och metoder för kvalitetsarbete har genomförts. Detta 
har sedan legat till grund för det fortsatta arbetet och det antaganden som görs i slutet av rappor-
ten. Ytterligare litteraturstudier har även gjorts för att lösa de problemställningar som dykt upp 
under arbetet. 

De källor som används för underlag till denna rapport anses vara tillförlitliga och trovärdiga av 
författaren. Information från litteratur har bedömts kritiskt samt, då detta varit möjligt, jämförts 
med andra källor. Rapporten innehåller även information från ospecificerade källor som utgörs av 
personer med kännedom om problemet och processerna. Denna information har bedömts som 
rimlig och trovärdig varvid ytterligare kommentarer inte gjorts. 

I kapitel 7 föreligger en viss risk för partiskhet. De resultat och slutsatser som uppnås är dock 
trovärdiga då de sätts i relation till vad som framkommit i andra undersökningar. 

1.4 Rapportens struktur 
Rapportens disposition speglar inte nödvändigtvis den ordning i vilken arbetet bedrivits. Den 
strukturella indelningen har istället gjorts för att underlätta för läsaren genom att sammanhörande 
information samlats kapitelvis. Tanken är att de inledande kapitlen skall ge läsaren tillräcklig kun-
skap för att förstå de efterföljande. För att även allmänheten skall ha behållning av rapporten har 
ett stort utrymme i rapporten givits åt att beskriva kvalitetsproblemet och produktionsprocessen. 

I kapitel 2 presenteras teori kring olika arbetssätt och metoder som är vanligt förekommande vid 
kvalitetsarbete inom industrin. Utifrån denna teori redovisas sedan hur kvalitetsarbetet för det 
aktuella problemet bör utföras. Både i allmänna ordalag samt i steg som är praktiskt genomförba-
ra i omfattningen av denna rapport. 

Företaget och de processer som används beskrivs i kapitel 3. 

Missfärgning av koppar och hur detta kan undvikas, presenteras kortfattat i kapitel 4. 

I kapitel 5 ges den inköpta testutrustningen stort utrymme, där den grundligt analyseras. Förut-
sättningarna för att införa detta test som ett standardiserat test i det dagliga kvalitetsarbetet och 
som ett verktyg i förbättringsarbetet, undersöks. 

Med hjälp av testutrustningen undersöks sedan hur parametrar i produktionsprocessen inverkar 
på missfärgningsskyddet. Detta görs genom ett så kallat flerfaktorförsök i kapitel 6. Utifrån resul-
taten i flerfaktorförsöket görs sedan några validerande försök. 

För att ytterligare kontrollera de uppkomna teoriernas riktighet jämförs en del av resultaten med 
undersökningar som gjorts i samarbete med en extern referens, kapitel 7. 

Med ledning av den kunskap som ackumulerats under arbetet ges sedan förslag på förbättringar 
som kan göras i processen, kapitel 8. Några förbättringsförslag testas också i praktiken där detta 
är möjligt med befintlig utrustning. 

Slutligen, kapitel 9, presenteras i sedvanlig ordning en sammanfattning av de viktigaste resultaten i 
denna rapport samt rekommendationer angående hur eventuella förändringar bör införas eller 
utredas ytterligare. 
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2 Kvalitetsteknisk teori 

Innan kvalitetsarbetet kan planeras och inledas måste vissa, för ändamålet, viktiga begrepp gås 
igenom. I detta kapitel presenteras ett antal, vid kvalitetsarbete, välkända och inarbetade metoder 
och begrepp för att definiera kvalitet, identifiera kvalitetsproblem och sedan systematiskt finna 
lösningar på dessa problem. I slutet av kapitlet presenteras sedan den plan som, med utgångs-
punkt från teori i detta kapitel, kommer att tillämpas på kvalitetsproblemet. 

2.1 Kundfokusering 
För alla företag på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt med en god relation till dem som 
köper de produkter som företaget producerar. Kunden har alltid vissa förväntningar på produk-
ten såsom utseende och prestanda. Om kundens förväntningar uppfylls blir han nöjd och anser 
att kvaliteten är hög – och i omvänd ordning upplevs kvaliteten som låg om förväntningarna inte 
uppfylls. Begreppet kvalitet definieras därför som förmågan att uppfylla kundens förväntningar1. 

Kundens förväntningar bestäms av dennes behov. Enligt den japanske kvalitetsexperten Noriaki 
Kano finns tre slags behov som är avgörande för kundens uppfattning om kvalitet:2

Uttalade behov 

Dessa behov anser kunden vara viktiga och vill att de uppfylls, därför är kraven noga specificera-
de. Dessa krav brukar kallas specifikationskvalitet och är ett dokument där kunden anger tillverk-
ningsspecifikationerna. Den färdiga produkten kan överensstämma mer eller mindre väl med 
specifikationerna, det är då utförandekvaliteten som är mer eller mindre god. Om utförandekvali-
teten är god, d.v.s. då de uttalade behoven uppfylls, förblir kunden nöjd. 

Underförstådda behov 

Helt grundläggande baskrav anses vara så grundläggande och självklara att kunden inte tar med 
dessa i kravspecifikationen. Att uppfylla dessa krav ger inte ökad kundtillfredställelse. Om kraven 
inte uppfylls växer däremot kundens missnöje markant. 

Omedvetna behov 

Om produkten överträffar kundens förväntningar på ett sådant sätt att produktens värde för kun-
den ökar, är det en positiv överraskning för kunden. På detta sätt nås konkurrensfördelar och 
lojala kunder. 

 

 
1 Sandholm 2001, s.11 
2 Sandholm 2001, s.16-17 



Kvalitetsteknisk teori 

 
Figur 2-1 Kanomodellen för kundtillfredställelse 

Missnöje och reklamation 

Varor som är undermåliga leder till missnöjda kunder. De leder även till ökade kostnader för fö-
retaget som tillhandahåller produkten eftersom felen måste tillrättaläggas och kunderna gottgöras, 
ofta måste detta göras utan ersättning.3

Ett naturligt steg för att förbättra kvaliteten brukar vara att återrapportera fel och föra statistik 
över reklamationer för att eventuellt förbättra produkten. Att mäta reklamationer eller klagomål 
är dock inte mått på kundtillfredställelse. Det är inte ens ett mått på kundotillfredställelse, efter-
som kunder ofta låter bli att klaga. En missnöjd kund väljer istället, om möjligt, att vända sig till 
en annan leverantör. En missnöjd eller förlorad kund är naturligtvis illa nog men ännu värre är att 
de kan sprida ryktet om dålig kvalitet till andra eller potentiella kunder.4

Återkoppling av upplevd kvalitet5 

Istället för att förlita sig på passivt återrapportad information om kvalitetsläget i form av reklama-
tioner, är det bättre att aktivt fråga kunden hur de upplever produkten. Det är viktigt, men inte 
tillräckligt, att veta att kunden inte är missnöjd. Det är också väsentligt att veta i vilken grad kun-
derna är nöjda, eller ännu hellre hur förtjusta de är. Att även veta vilka produktegenskaper som 
kunden värdesätter ger viktig information om var kvalitetsarbetet skall koncentreras – kanske 
läggs mödosamt kvalitetsarbete på egenskaper som kunden inte efterfrågar. 

Kundlojalitet6 

Mycket av ett företags arbete med att förbättra kundtillfredsställelsen görs för att skapa trogna 
och lojala kunder. Det är ett känt faktum att företagets lönsamhet är kopplat till att ha kunder 
som är företagstrogna och återkommer med nya köp. 

Vanligtvis ökar lojaliteten med graden av kundtillfredställelse, men ibland förblir en missnöjd 
kund lojal eftersom denne inte har något alternativ. En sådan lojalitet, som brukar kallas falsk 
lojalitet, bryts dock så snart kunden finner en bättre leverantör.  

Den sant lojala kunden är däremot så nöjd att han hyser starka känslor för produkten och därför 
inte är benägen att byta leverantör även om alternativ fanns. 

                                                 

 
3 Sandholm 2001, s.17 
4 Bergman 2001, s.318 
5 Bergman 2001, s.321 
6 Bergman 2001, s.332 
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Figur 2-2 Lönsamhetens påverkan genom kvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet7

2.2 Hantering av problem 
När ett kvalitetsproblem uppkommer måste detta kvantifieras och åtgärdas på både lång och kort 
sikt. Beroende av problemets art måste olika angreppssätt användas. 

Tillfälliga problem8 

En del fel har sporadisk natur och är därför tillfälliga men ofta akuta. Att upptäcka, analysera och 
åtgärda dessa fel görs mot en accepterad ”normal” felnivå. Kvalitetsarbetet utförs således för att 
styra processen mot denna nivå. 

Kroniska problem9 

I arbetet med att hantera tillfälliga problem, vänjer man sig ofta vid en viss förekomst av fel och 
brister. Man tar för givet att ofullkomligheter måste accepteras till en viss grad. Det är emellertid 
nästan alltid möjligt att minska den allmänna felnivån. Orsakerna till kroniska fel är dock inte lika 
enkla att finna och åtgärda som de tillfälliga felen. Att reducera de kroniska felen innebär dock en 
betydligt större vinst än att minska tillfälliga fel eftersom det gör processen mindre känslig för de 
tillfälliga felen. Arbetet med att eliminera kroniska fel innebär ett omfattande arbete där stora 
förändringar ofta är nödvändiga. 

Jurans trilogi10 

Jurans ledord för hantering av fel är: Planera – Styr – Förbättra.11

Enligt Juran skall tillfälliga problem i första hand hanteras, vartefter de kroniska felen elimineras 
genom ett systematiskt förbättringsarbete.  

Eftersom de kroniska problemen är svåra att eliminera, måste en första prioritering vara att und-
vika att problemen förvärras. Förekomsten av fel försökes då styras till en vedertagen ”normal” 
nivå genom att de tillfälliga felen identifieras och löses med ”brandkårsutryckningar”. 

I längden måste dock den allmänna kvalitetsnivån förbättras genom att kroniska fel elimineras. 
Ett systematiskt förbättringsarbete måste således utföras. Dessa gradvisa förbättringar skall fortgå 
så länge de är lönsamma. 

                                                 

 
7 Sandholm 2001, s.31 
8 Sandholm 2001, s.228 
9 Sandholm 2001, s.229 
10 Sandholm 2001, s.69-71 
11 Bergman 2001, s.217 
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Figur 2-3 Illustration av Jurans trilogi 

2.3 Processutveckling 
För att åtgärda kvalitetsproblem måste ofta produktionsprocessen förändras eller optimeras. Pro-
cessutveckling är nödvändig både för att lösa problem och säkerställa att denna ”lösning” är ef-
fektiv och lönsam. 

Duglighet12 

Processer skall vara ändamålsenliga och dugliga. Det betyder att de skall vara i stånd att framställa 
produkter som uppfyller uppställda krav. Processers förmåga till detta brukar kallas duglighet. 

En process måste förutom att vara duglig även styras till en önskvärd nivå. Detta för att man 
snabbt skall upptäcka systematiska variationer och åtgärda dessa. Processtyrning innebär att man 
jämför utfallet med uppsatt mål. Då mätning förekommer i kvalitetskontroller eller som åter-
koppling i en processtyrning, måste även mätprocessen vara duglig. Om mätningen inte är duglig 
kan den orsaka onödig styrning av processen och felbedömningar. 

                                                 

 
12 Sandholm 2001, s.113, 118 
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Utvärdering av processer13 

Att utveckla en process innebär att optimera processresultatet samt öka processeffektiviteten. 
Ofta är dessa parametrar kopplade till varandra. 

Följande är tecken på bristande processresultat: 

• Klagomål från kunden 

• Ojämn utgående kvalitetsnivå 

• Okunskap om utgående kvalitetsnivå 

• Lång reaktionstid vid problem 

• Inga korrigerande åtgärder 

Följande är tecken på låg processeffektivitet: 

• Förekomst av kontrollaktiviteter 

• Förekomst av korrigerande aktiviteter 

Vid processutveckling är det således viktigt att kvalitetshöjande åtgärd inte innebär en försämrad 
processeffektivitet genom exempelvis extra kontrollaktiviteter 

Kvalitetskontroll14 

Kvalitetskontroll innebär att man undersöker om en produkt uppfyller kvalitetsfodringarna. Be-
greppet kontroll kan sedan delas upp i styrande kontroll, där kontrollen används som återkoppling 
vid processtyrning, och acceptanskontroll, där kontrollen används för att undersöka om en produkt 
kan godkännas. 

Operatörens styrning15 

Tidigare utfördes kvalitetskontrollen av speciella kontrollanter. Att istället låta operatörerna styra 
kvaliteten reducerar väsentligt behovet av annan kvalitetskontroll. Eventuellt behövs ingen ytter-
ligare kontrollverksamhet. Eventuella korrektionsåtgärder blir snabbare, vilket minskar felföre-
komsten. Arbetet upplevs även mera intressant och ansvarsfullt. För att lyckas med operatörs-
kontroll måste processen ha en acceptabel duglighet, dvs. den skall vara i stånd att klara kvalitets-
fodringarna. Operatören måste även känna till syftet och resultatet av sina arbetsuppgifter samt 
ha möjlighet att påverka resultatet. 

 

 
13 Sandholm 2001, s.128-129 
14 Sandholm 2001, s.161 
15 Sandholm 2001, s.127-128 
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Statistisk processtyrning -  SPS16 

Avsikten med att styra en process är att den skall ge en produkt som uppfyller de uppställda fod-
ringarna. Detta betyder att man enbart kan acceptera slumpmässiga variationer, systematiska fel 
måste förhindras. Ett hjälpmedel är styrdiagram där man grafiskt kan följa variationen för en kva-
litetsparameter i processen över tiden.  

Man sätter upp en centrumlinje där man vill att den optimala nivån skall vara, sedan sätter man 
upp styrgränser på ömse sidor om denna på ett sådant sätt att man tillåter ett vist mått av slump-
mässig variation. Så länge variationen är slumpmässig inom styrgränserna är processen i statistisk 
kontroll. Om styrgränserna överskrids ger diagrammet larm om en allt för stor förändring. 

2.4 Verktyg 
Då orsaken till en variation i en process skall finnas, liksom vid allt kvalitetsarbete, är det viktigt 
att problemet angrips systematiskt och noggrant. Ofta finns många problem som skall lösas. Det 
gäller då att först angripa det problem som ger störst effekt (läs: lönsamhet) och därefter gå vida-
re med nästa problem. 

PDCA -hjulet 

PDCA -cykeln (Plan Do Check Act), på svenska17: Planera – Gör – Studera – Lär, är en strategi 
för att lösa problem genom ständiga förbättringar. Filosofin bakom PDCA är att problem inte 
bör lösas genom paradigmskiften utan genom små kvantumsteg. Detta angreppssätt är baserat på 
kunskapen att vår kunskap alltid är begränsad men ökar under arbetets gång. Ofta är inte all in-
formation tillgänglig vid planläggningen av kvalitetsarbetet och därav är det i princip omöjligt att 
finna en perfekt lösning. För att inte riskera att finna en exakt felaktigt lösning på huvudproble-
met, söker man med PDCA-cykeln en approximativt korrekt lösning i varje steg. Genom att ge-
nomlöpa cykeln många gånger, åstadkoms en uppåtgående spiral som varje gång närmar sig det 
slutgiltiga målet.18

Modellen bygger på fyra faser. Under planeringsfasen identifieras och definieras problemet. Om 
det är möjligt bryts det ner till mindre hanterbara problem. Data som beskriver problemet eller 
variationen bör samlas in och sammanställas. Under den andra fasen, genomförandet, är det vik-
tigt att man sätter samman en arbetsgrupp av personal med relevant kunskap. Den tredje fasen 
innebär att man studerar resultatet av förändringen. Om åtgärden fått önskad effekt, d.v.s. avsed-
da förbättringar gäller det att se till så att man behåller den nya, bättre nivån. Avslutningsvis är det 
viktigt att man tar lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker samma typ att problem. Om 
åtgärden var lyckad ska den nya nivån permanentas, i annat fall ska förbättringscykeln genomlö-
pas ytterligare ett varv.19

 

 
16 Sandholm 2001, s.119-121 
17 Bergman 2001, s.214 
18 Wikipedia (I) 
19 Bergman 2001, s.215-216 
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Figur 2-4 Förbättringscykeln 

De sju förbättringsverktygen20 

Som ett underlag för arbetet med kvalitetsförbättringar behövs data samt analys av dessa data. De 
sju förbättringsverktygen, eller de sju QC-verktygen som de kallas, är en verktygslåda för att an-
skaffa och presentera data så att dessa kan jämföras och samband upptäckas. Nedan följer en kort 
presentation av verktygen. 

• Datainsamling – För att det skall finnas någon data att analysera måste sådan naturligtvis 
först insamlas. För att dataunderlaget skall vara adekvat måste insamlingen ske systema-
tiskt enligt något lämpligt system.  

• Histogram – Eftersom den insamlade datamängden ofta är stor måste den presenteras på 
ett överskådligt sätt. Vanligtvis är frekvenshistogram lämpliga för att åskådliggöra mätvär-
den.  

• Paretodiagram – Denna typ av diagram används för att belysa ingående faktorers vikt för 
helheten. Exempelvis för att visa vilka delproblem som i högst grad bidrar till huvudpro-
blemet. 

• Orsak-verkan-diagram – Benämns även som Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram. 
Denna typ av diagram är ett kraftfullt verktyg för att bryta ner ett problem och ”bena ut” 
orsakerna till dessa. Målet är att samla så mycket information som möjligt i diagrammet. 
Ett orsak-verkan-diagram skall därför ha många ”ben” på skelettet. 

• Uppdelning (stratifiering) – När en stor datamängd skall analyseras måste den ofta delas i 
mindre grupper, kategorier, så att dessa kan jämföras och eventuella samband upptäckas. 

• Sambandsdiagram – Om det tycks finnas ett systematiskt samband mellan olika paramet-
rar, kan ett sambandsdiagram ritas. Ofta kan man sedan med regressionsanalys21 finna ett 
matematiskt samband mellan faktorerna.  

• Styrdiagram – Genom att studera en parameters förändring över tiden kan stabiliteten i 
processen undersökas. Om styrdiagrammet uppdateras fortlöpande kan även förändringar 
i en stabil, eller förmodat stabil, process snabbt upptäckas. 

Flera av ovanstående verktyg används direkt eller indirekt i denna rapport. 

                                                 

 
20 Bergman 2001, s.219-236 
21 Blom 1989, s.278 
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2.5 Förbättringsarbete22 
På sikt kan bättre kvalitet erhållas genom att förhållanden som påverkar kvaliteten beaktas. Ge-
nom förebyggande verksamhet kan uppkomsten av såväl tillfälliga som kroniska problem för-
hindras. Tillfälliga problem är i regel lätta att åtgärda. Det fodras sällan någon större undersök-
ning för att finna orsaken, oftast framgår den av hur problemen yttrar sig. Åtgärden blir därför 
också uppenbar. För kroniska problem behövs en betydligt större arbetsinsats. Den generella 
arbetsgången för att förbättra kvaliteten genom att minska förekomsten av kroniska fel är: 

1. Att ta fram information om kvalitetsläget 
Detta måste göras genom analys av fakta om kundernas krav och upplevelse av produk-
ten samt processen genom vilken verksamheten bedrivs. 

2. Att välja projekt som är lönsamma att bearbeta 
Kvalitetsläget visar möjligheterna till förbättringar. Ett väl avgränsat område eller problem 
(projekt) väljs att arbeta med. Vanligtvis finns många tänkbara projekt, men det gäller att 
välja det delproblem som ger störst effekt på resultatet. Här kan Paretoanalays vara bra. 

3. Att bestämma orsakerna för de valda projekten 
Vid kroniska problem ligger svårigheten i att den verkliga orsaken ofta inte är känd, om 
den vore det skulle den sedan länge ha åtgärdats. Många har säkert försökt rätta till pro-
blemen men utan resultat. Med tiden har problemet accepterats - det har blivit kroniskt. 
För att finna orsaken tittar man vanligtvis på symtomen och ställer upp hypoteser. För att 
organisera dessa används t.ex. Ishikawadiagram. 

4. Att föreslå åtgärder för att få bort orsakerna  
Åtgärderna kan vara kortsiktiga eller långsiktiga. Den kortsiktiga åtgärden behandlar vad 
som skall göras när ett fel uppstår, detta är ofta en direkt koppling till felorsaken men ing-
en lösning på densamma. Den långsiktiga åtgärden är mer indirekt och skall förhindra att 
de kortsiktiga problemen uppstår. Dessa åtgärder är ofta omfattande och kan innebära 
förändringar i rutiner, införande av kontroll, utbildning av personal etc. 

5. Att besluta om vilka åtgärder som skall vidtas 
Se ovan 

6. Att genomföra beslutade åtgärder 

7. Att införa styrning för att bibehålla förbättringen  
För att inte problemen skal återkomma måste processen styras enligt den nya kvalitetsni-
vån. 

8. Att följa upp resultatet av genomförda åtgärder 
Någon form av återkoppling för att se om kvalitetsarbetet lyckats måste finnas. 

Ett förbättringsarbete är ingen engångsföreteelse. För organisationens utveckling är det viktigt att 
fortsätta arbetet med att förbättra kvaliteten. Ständiga förbättringar krävs för att nå framgångar. 
Det har dessutom visat sig att det är stimulerande för medarbetarna att delta i förbättringsarbete.  

 

 
22 Sandholm 2001, s.231-239, 242 
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2.6 Definition av kvalitetsarbetets syfte och planering av arbetsgång 
Det som är signifikant för ett kvalitetsproblem är bristen på kunskap och information. Det faller 
sig därför naturligt att arbeta efter stegvisa frågeställningar där svaren på frågorna ligger till grund 
för svaren på efterföljande frågor. 

Det första som måste göras är att fastställa kvalitetsproblemets omfattning och art. Frågor som 
måste besvaras är: 

• Hur omfattande är problemet? 

• Hur viktigt är problemet för kundens kvalitetsuppfattning? 

• Hur stor kontroll finns över problemet? 

• Vad har gjorts för att minska problemet? 

• Vilka resultat har uppnåtts vi förbättringsarbetet? 

I det andra steget skall den tekniska orsaken till kvalitetsproblemet undersökas och de metoder 
som används/kan användas, undersöks. Frågor på detta område är: 

• Vad orsakar missfärgning? 

• Vilka missfärgningsskydd finns tillgängliga? 

I nästa steg riktas uppmärksamheten till det som från början låg till grund för detta examensarbe-
tes tillkomst – den nyinköpta mätutrustningen. Meningen var att undersöka möjligheten att an-
vända denna utrustning för acceptanskontroll. Frågeställningar runt mätprocessen är: 

• Vilken teoretisk och praktisk grund finns för metoden? 

• Är mätmetoden (processen) duglig? 

• Är mätmetoden lämplig som acceptanskontroll? 

• Hur skall stickprovsunderökning lämpligen utföras? 

• Är metoden lämplig som verktyg vid processförbättring? 

Produktionsprocessen analyseras i det fjärde steget. Den del av produktionsprocessen där kvali-
tetsproblemet tros ha sin grund identifieras och analyseras. Frågeställningarna är: 

• Vilka påverkande faktorer finns? 

• Vilka av dessa faktorer är styrbara respektive observerbara? 

• På vilket sätt påverkar faktorerna processen? 

• Finns det instabila delprocesser? 

• Är felen tillfälliga eller kroniska? 

• Hur bör felen hanteras? 

Med hjälp av den kvalitetsteori som presenterades i början av detta kapitel, tillsammans med yt-
terligare metoder som presenteras fortlöpande, besvaras ovanstående frågor i den mån detta är 
möjligt. Förhoppningen är att genom besvarandet av dessa frågor öka förståelsen för kvalitets-
problemet. Troligtvis kommer inte någon kortsiktig, enkel, lösning att finnas, men detta arbete 
skall i första hand ses som början på ett långsiktigt förbättringsarbete. 





Presentation av företaget och kvalitetsproblemet 

3 Presentation av företaget och kvalitetsproblemet 

I detta kapitel presenteras det företag där examensarbetet utförts. Den allmänna produktionspro-
cessen presenteras kortfattat och de delar som berör kvalitetsproblemet studeras närmare. Vidare 
presenteras kvalitetsproblemet och dess omfattning utreds. 

3.1 Företaget 
Outokumpu Copper är ett världsomspännande företag som tillverkar produkter av koppar och 
kopparlegeringar, såsom mässing. Outokumpu Copper ingick tidigare i Outokumpu-koncernen, 
men har avyttrats och har nyligen bytt namn till Luvata. Eftersom namnbytet genomfördes efter 
att det huvudsakliga arbetet med denna rapport utförts, används det tidigare namnet företrädelse-
vis i denna rapport. 

Outokumpu Copper Strip AB tillverkar valsade band av låglegerad koppar till fordons- och elekt-
ronikindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Västerås där även viss produktion förekommer. 
Huvuddelen av produktionen är däremot förlagd till anläggningen Finspång. 

Banden som levereras har bredder upp till ca 300 mm och tjocklekar mellan ca 0,025 och 0,5 
mm. Bandens hårdhet kan också varieras enligt kundens önskemål.  

Merparten av de band som levereras till elektronikindustrin används till kablar. Eftersom kabel-
tillverkning i många fall kräver komplicerad plastisk bearbetning, levereras dessa band i så mjukt 
tillstånd som möjligt. Denna kategori av extra mjuka band går under den interna benämningen 
färdigglödgat material. 
Den totala produktionen vid anläggningen i Finspång uppgår till ca 50 000 ton per år, av detta 
utgörs ca 20 % av färdigglödgat kabelmaterial. 

 
Figur 3-1 Koaxialkabel där skärmen är tillverkad av band från anläggningen i Finspång. 

3.2 Produktionsprocessen 
Produktionen består av två enheter – smältverk och valsverk. Smältverket består av två anlägg-
ningar placerade i Finspång respektive Västerås. Valsverket är lokaliserat till Finspång.  
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Figur 3-2 Produktionsflödet vid Outokumpus anläggning i Finspång 

Smältverk 

I smältverket smälts råkoppar tillsammans med andra tillsatser för att åstadkomma olika legering-
ar. Eftersom produkterna används där kraven är höga på god värme- och elektrisk ledningsför-
måga, är inblandningen av legeringsämnen liten. Renhetskravet på råmaterialet är stort och därför 
används uteslutande raffinerad elektrodkoppar tillsammans med det egna produktionsskrotet. 

Kopparsmältan gjuts direkt som ett 27 mm tjockt band i en kontinuerlig process. Gjutbandet 
kallvalsas sedan direkt ner till en tjocklek av 1,2 mm. Det 36 ton tunga bandet delas sedan till nio 
stycken band om vardera 4 ton. Dessa band förblir sedan intakta genom valsverket och delas i 
mindre kvantiteter först i skärverket. 

Valsverk 

Till valsverket levereras band från de båda gjuterierna, där det i Finspång svarar för ca 75 % av 
produktionen.  

I valsverket valsas sedan banden stegvis ned till önskad tjocklek. Vid valsning blir både plåten och 
valsarna kraftigt uppvärmda och måste därför kylas. Kylningen sker med olja och oljeemulsioner 
som spolas över bandet och valsar. Oljan smörjer även kontaktytorna, vilket håller friktionen på 
en låg nivå. 

Under kallvalsning höjs materialets deformationsmotstånd. Om reduktionsgraden drivits långt, 
blir materialet till slut så hårt att valsverken inte kan reducera det ytterligare. För att kunna redu-
cera plåten ytterligare krävs en rekristalliserande glödgning som återger mjukheten.23 Glödgning-
en utförs genom sträckglödgning24 i en sträckglödgningsugn – även kallad rullugn. I denna typ av 
ugn matas bandet kontinuerligt genom ugnshärden. 

Efter glödgningen blir kopparn mycket mjuk. För att erhålla kundspecificerad hårdhet och för att 
reducera tjockleken ytterligare, eftervalsas materialet ytterligare en gång efter glödgningen. På det 
färdigglödgade materialet, där mjukheten skall vara extra hög, utförs ingen eftervalsning och 
glödgningen är således den sista operationen i valsverket.  

I skärverket delas bandet i smalare bredder och spolas upp på mindre rullar. Banden packas sedan 
på lastpallar och skickas till kund. 
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23 Hågeryd 2002, s.118 
24 Hågeryd 2002, s.119 
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Figur 3-3 Färdigskurna band under packning 

3.3 Beskrivning av kvalitetsproblemet 
Kvalitetsproblemet i denna rapport berör det så kallade färdigglödgade materialet. Det vill säga 
mjukglödgat material som inte eftervalsas innan skärning. 

Den olja som används för kylning och smörjning vid valsning, har en skyddande effekt på mate-
rialet eftersom en vattenavstötande oljefilm bildas på bandet. Vid glödgning förbränns eller för-
ångas större delen av denna olja. Det material som eftervalsas blir ånyo oljebehandlat och förblir 
således skyddat då materialet packas och levereras. Det färdigglödgade materialet saknar därför 
detta naturliga skydd. 

För att åstadkomma ett motsvarande skydd för det icke färdigvalsade materialet, sprutas bandet 
med en skyddsvätska. Vätskan består av en oljeemulsion och så kallad inhibitor. 

Det extra skyddet förefaller emellertid inte vara tillräckligt effektivt, varför denna produktkategori 
är extra utsatt för missfärgning. 

I detta avsnitt presenteras den del av produktionsprocessen som berör kvalitetsproblemet. 

Glödgningsugnarna 

Totalt finns det tre stycken glödgningsugnar. Dessa maskiner är likvärdiga och anses, inom ramen 
för denna rapport, identiska. Nedan gest en kort beskrivning av ugnarnas konstruktion: 

Bandet hängs upp på en haspel och matas kontinuerligt genom maskinen till en annan haspel på 
motsatta sidan. Innan bandet går in i den varma delen av ugnen förvärms det genom att passera 
ett antal upphettade rullar. Bandet går sedan genom värmehärden där det hettas upp till ca 700º C 
vartefter det sedan kyls ned igen då det passerar ett antal vattenkylda rullar. Bandtemperaturen är 
ca 60 till 70º C när bandet når haspeln på motsatta sidan. 

De processparametrar som varieras beroende av produkt är temperaturen i ugnen och bandets 
matningshatighet genom maskinen. Temperaturen bestäms av legeringen och bandhastigheten av 
materialtjockleken. Ett tjockare band måste frammats långsammare för att hinna bli ”genomba-
kat”. Bandhastigheten varieras mellan ca 50 och 300 m/min. 
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Figur 3-4 Principskiss av glödgningsugnens utgångssida 
Missfärgningsskyddet appliceras vid kylrullarna innan bandet lämnar ugnen. Utrustningen som 
används för appliceringen består av ett tryckluftsdrivet spraymunstycke, liknade de som används 
vid spraylackering. Skyddsvätskan matas fram till pistolen från trycktankar som innehåller ca 100 
liter vätska. Vätskan blandas med tryckluft och pressas med högt tryck genom ett munstycke så 
att vätskan finfördelas till en dimma. Som framgår av skissen av glödgningsugnen, är munstycket 
placerat så att de sprutar mot en av kylrullarna. I första hand är det således bandets undersida 
som ”träffas”, men avsikten är att hela utrymmet vid kylrullarna skall täckas av dimman. 

 
Figur 3-5 Spraymunstycke 

Flödesmätare 

Utrustningen som används för att mäta flödet är av fabrikatet Rheonik och består av en mätgiva-
re25 och en mätomvandlare26. Givaren är kopplad i serie med spraymunstycket och mäter vätske-
flödet i ledningen som massa per tidsenhet – i detta fall gram per minut. Mätgivaren är speciellt 
utvecklad för att mäta mycket små flöden i området 0,004 kg/min till 0,6 kg/min, mätfelet anges 
till ca 0,20 %. Mätomvandlaren tolkar sändarens signaler och presenterar flödet i valfritt format 
på den inbyggda displayen, anslutningar finns även för att kunna avläsa flödet med extern utrust-
ning 

                                                 

 
25 Rheonik (I) 
26 Rheonik (II) 
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I de äldre glödgningsugnarna 0633 och 0675, avläses flödet enbart direkt på mätaren. På den nya-
re ugnen 0643 är flödesmätningen integrerad i det datoriserade styrsystem som kontrollerar hela 
maskinen. Flödet kan således även läsas direkt på operatörens datorskärm. Det finns även en 
larmfunktion om flödet är mycket lågt. Gränsvärdet för larmet är dock mycket lågt satt och indi-
kerar inte om, för uppgiften, rätt flöde används. Anoljningsfunktionen måste dock vara aktiverad 
i styrsystemet för att larmet skall fungera. 

Det är ett känt faktum att det är svårt att ställa in flödet exakt eftersom det finns en viss instabili-
tet i systemet. En liten ändring av flödet ger en störning som får flödet att sakta svänga in sig till 
slutvärdet. Det är därför viktigt att under en ganska lång tid observera mätaren för att se att flödet 
stabiliserar sig på rätt nivå. Orsaken till detta problem är att den sprayutrustning som används 
inte är optimerad för det låga flöde som önskas. 

 
Figur 3-6 Rheonik RHE 08 - mätomvandlare 

Missfärgningsskyddsvätska 

Eftersom bandhastigheten varierar måste även flödet av missfärgningsskyddsvätska varieras för 
att mängden vätska per ytenhet av bandet skall vara konstant. Flödet av vätska fram till pistolen 
mäts av flödesmätare. Genom att med en ratt på spraypistolen reglera luft/vätskeblandningen 
kan mängden skyddsvätska regleras.  

Förhållandet mellan bandhastighet och flöde regleras enligt en föreskrift, Figur 3-7. Föreskriften 
är baserad på den oljemängd som används vid eftervalsning; 15 mg/m2. Eftersom bandets bredd 
är ca 1/3 meter och oljeemulsionen består av 5 % olja, beräknas vätskeflödet enligt formeln: 

53
2

5
5,1 xxy =⋅=  

Där x är bandhastigheten i meter per minut och y är flödet i gram per minut. 

 - 23 - 



Presentation av företaget och kvalitetsproblemet 

Tillfällig föreskrift
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Figur 3-7 Föreskrift av skyddsvätskeflöde relativt bandhastighet 
Det finns ingen automatisk reglering eller övervakning av flödet. Innan maskinen startas ställs 
flödet manuellt med hjälp av flödesmätaren och kontrollers därefter sällan. Ingen information om 
missfärgningsskyddet sparas någonstans och denna del av processen kan därför sägas ligga utan-
för kvalitetssystemet. 

I vissa fall är missfärgningsskyddet emellertid inte tillräckligt varvid materialet oxiderar så kraftigt 
att kunden reklamerar materialet. 

 
Figur 3-8 Missfärgat band, reklamerat av kund. 

3.4 Genomförda förbättringar 
Ända sedan produkter av färdigglödgat material började levereras har problemet med missfärg-
ningar varit närvarande. Genom åren har flera förbättringar gjorts för att förbättra kvalitén i detta 
hänseende. Genom dessa förändringar har problemet gradvis minskats, men fullständig kontroll 
har inte uppnåtts. 

I början av 1980-talet utvecklades det kemiska missfärgningsskydd som, i något modifierad form, 
fortfarande används. Detta missfärgningsskydd bestod av en olje/vattenemulsion med 5 % vals-
olja (Quakerol N71) och en tillsats av 0,5 % Inhibitor (Branoral C10). Detta blandningsrecept 
användes under många år men efter flera omfattande reklamationer i början av 2000-talet, ökades 
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inblandningen av inhibitor successivt till 2 %. I samband med detta utfördes även flera laborato-
rieförsök för att undersöka möjliga ersättningskemikalier27 28 29 30 31. Underökningarna visade inte 
att någon ersättningsprodukt skulle vara överlägset bättre än de nuvarande. Ett oönskat samspel 
mellan oljan och inhibitorn som försämrade dess egenskaper noterades men uppmärksammades 
emellertid inte. 

Ett problem har varit att appliceringen av missfärgningsskyddet varit felaktigt. Från början fanns 
det ingen föreskrift för hur mycket skyddsvätska som skulle sprutas på bandet, inte heller någon 
flödesmätare. Operatören ställde istället in flödet med ögonmått, något som varierade mellan 
olika operatörer. För att homogenisera användandet av missfärgningsskydd och för att kunna 
reglera flödet efter bandhastigheten, introducerades flödesmätarna år 2003. 

Vid flera tillfällen hade det dessutom inträffat att skyddsvätskan tagit slut i tryckkärlen och att 
detta inte omedelbart upptäckts. I samband med införandet av flödesmätarna, installerads därför 
ett nivålarm som med ett blinkande varningsljus gör operatören uppmärksam på att tryckkärlet 
måste fyllas på. 

Ovanstående förändringar har kraftigt reducerat problemet men inte löst det fullständigt. 

3.5 Kvalitetsproblemets omfattning 
Andelen reklamationer till följd av missfärgning har minskat med åren, men förekommer fortfa-
rande. I tabellen nedan finns en sammanställning av reklamationer från åren 1996 till 2003. Taget 
i beaktande att den totala levererade kvantiteten av färdigglödgat material uppgår till ca 10 000 
ton per år, är den reklamerade kvantiteten liten men ej försumbar. Problemet med missfärgning 
är således inte direkt kopplat till kostnaderna i samband med reklamationen.  

Förutom de officiella reklamationerna finns förmodligen ett stort mörkertal där kunden valt att 
inte reklamera. Vissa kunder kanske accepterar viss grad av missfärgning och andra kunder gör 
sig kanske inte besväret att reklamera utan väljer en annan leverantör. Hur som haver är detta en 
farlig situation då man eftersträvar lojala kunder. 

För kundens kvalitetsuppfattning är missfärgning förmodligen ett underförstått behov. Att pro-
dukterna inte får vara missfärgade ställs sällan som krav i kvalitetsspecifikationerna men kunden 
räknar nog samtidigt inte med att produkterna skall vara missfärgade. Om en kund får material 
som är missfärgat och därför ser ”fult” ut, finns en risk att han blir misstänksam mot hur det står 
till med kvaliteten för de parametrar han egentligen bryr sig om. 

Missfärgning är således en relativt harmlös defekt som kan innebära stora problem för företagets 
allmänna kvalitetsrykte. Det är därför av största vikt att problemet i det närmaste elimineras. 

 

 
27 Korpinen 2001 
28 Magnusson 2001-12-12 
29 Magnusson 2002-10-29 
30 Coresto (I) 
31 Magnusson 2003-05-14 
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Tabell 3-1 Sammanställning av reklamationer på grund av missfärgning åren 1996 till 2003 

Kund Producerat Reklamerat Legering Dimension 
(mm) 

Levererad 

Kvantitet (kg) 
Reklamerad 
kvantitet (kg)

314 – Sverige apr-96 1996-07-16 0013-02 250x0,05 7027 1036

157 – Asien jun-96 1997-10-17 0013-02 310x0,071 18765 126

849 – USA jul-98 1999-03-23 0802-79 125,3x0,051 2364 2121

451 – Asien jun-99 2000-01-05 0013-02 40x0,1 5799 798

501 – Asien maj-99 2000-01-11 0013-02 25x0,085 3568 518

541 – Asien aug-99 2000-04-05 0013-02 300x0,1 20747 9128

419 – Asien apr-00 2000-09-20 0013-02 15x0,1 1996 1002

543 - Asien nov-99 2000-10-05 0013-02 25x0,08 2849 919

402 – Asien jan-00 2000-11-02 0013-02 30x0,095 19700 529

402 – Asien jan-00 2000-11-03 0013-02 40x0,095 20133 760

644 – Asien feb-00 2000-11-20 0013-02 15x0,07 4502 859

827 - Tyskland sep-00 2000-11-27 0701-79 110x0,076 1355 63

541 – Asien nov-00 2001-04-17 0013-02 300x0,1 19564 4641

644 – Asien aug-00 2001-06-15 0013-02 40x0,13 5622 1318

1069 - Asien jul-01 2001-10-04 0701-78 305x0,1 2467 2467

451 - Asien maj-01 2001-10-25 0013-02 45x0,1 50239 2296

501 - Asien aug-01 2002-01-22 0013-02 30x0,105 59701 1329

1691 - USA sep-00 2002-02-01 0802-79 62,71x0,076 471 181

644 - Asien feb-01 2002-02-20 0013-02 40x0,08 n/a 9368

401 - Asien apr-02 2002-12-03 0013-02 30x0,1 n/a 450

543 - Asien jul-02 2002-12-27 0013-02 40x0,1 16979 2188

451 - Asien jul-02 2003-01-03 0013-02 40x0,1 61106 750

247 - Asien jun-02 2003-01-13 0013-02 315x0,1 24760 9072

Summa: 349714 51919
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4 Missfärgning och missfärgningsskydd 

I detta kapitel studeras orsaken till att koppar missfärgas. De kemiska processerna som leder till 
korrosion genomgås kortfattat. Tänkbara faktorer som kan tänkas stimulera korrosion beaktas. 
Slutligen beskrivs de missfärgningsskydd kan användas för att minska problemet. 

I slutet av kapitlet, avsnitt 4.6, redogörs för några undersökningar av missfärgningsskyddets pre-
standa som utförts inom ramen för denna rapport. I avsnitt 4.7 diskuteras några uppmärksam-
made problem som missfärgningsskyddet orsakar. 

4.1 Orsaker till missfärgning 
Då ett kopparband är missfärgat, avses att kopparytan har en avvikande färgnyans. Detta inträffar 
oftast partiellt men även total missfärgning förekommer. Missfärgning är vanligtvis förstadiet till 
en kemisk process, korrosion, som på sikt bryter ned koppar. För att korrosionen skall bli så kraf-
tig att den skadar kopparn måste den under längre tid utsättas för ogästvänlig miljö. Det är såle-
des mycket ovanligt att detta inträffar under den förhållandevis korta leveranstiden till kund. 
Missfärgning uppträder dock långt innan kopparn börjar korrodera i egentlig mening. Med miss-
färgning avses således i första hand ett skönhetsfel och inte de förändrade egenskaper som be-
läggningen kan orsaka. 

Missfärgning kan delas upp i två kategorier; direkt missfärgning - som orsakas i produktionsfasen, 
samt fördröjd missfärgning – som uppträder under transport eller i kundens lager. 

Direkt missfärgning 

Direkt missfärgning orsakas och uppkommer direkt i produktionsprocessen. Missfärgningen or-
sakas vanligen av att någon form av olja eller annan förorening har hamnat på bandet någonstans 
i produktionslinan, före eller efter glödgningen. Felaktigt handhavande i rullugnen (glödgningen), 
är en annan orsak. 

Så gott som all olja (och många andra kemikalier) missfärgar koppar. Detta antingen genom att en 
oljefilm bildas på kopparytan som ändrar kopparns optiska egenskaper, eller att oljan orsakar en 
kemisk reaktion med ytan och på sätt missfärgar. Det senare inträffar då aggressiva oljor, som till 
exempel hydraulolja, oavsiktligt hamnat på bandet förmodligen genom läckage i någon maskin.  

Vid glödgning kan felaktigt handhavande leda till kraftig missfärgning. Missfärgningen uppstår 
vid för hög temperatur och/eller för låg linjehastighet. Dessa faktorer leder även till så kallad 
överglödgning som innebär att metallen även får oönskade mekaniska egenskaper. Då kontrollen 
av de mekaniska egenskaperna är omfattande samtidigt som missfärgningen är iögonfallande, 
upptäcks dessa fel enkelt. Missfärgning kan också orsakas av felaktig ugnsatmosfär, vanligen 
överflöd av syre som ger kraftig oxidbildning. Kondenserade förbränningsrester, oljerester, kan 
även droppa ner på bandet och orsaka missfärgning. 

På grund av att missfärgningen uppstår omedelbart och vanligtvis är omfattande, är den relativt 
enkelt att upptäcka redan i produktionen. Undantaget är de fall då olja orsakat sporadisk- eller 
droppvis missfärgning. I dessa fall är det troligt att missfärgningen inte kommer att upptäckas 
före transport till kund. 
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Figur 4-1 Band med omedelbart synlig missfärgning, troligtvis orsakad av alltför kraftig anoljning vid 
valsning. 
Direktmissfärgning kan inte förhindras genom behandlig med missfärgningsskydd. Detta 
eftersom missfärgningen uppstår i processsteg som föregår applicering av skyddet. 
Missfärgningsskyddet skyddar desutom inte mot oljemissfärgning eftersom detta oftast är en 
optisk effekt och inte någon egentlig kemisk reaktion med kopparn. 

Lösningen på dessa problem finns framför allt i processstyrningen i de olika maskinerna och får 
betraktas som separata problem som faller utanför ramen för detta arbete. 

Fördröjd missfärgning 

Denna form av missfärgning orsakas av mekanismer som har ett långsammare förlopp. Detta 
innebär att missfärgningen inte framträder förrän kunden skall använda materialet. Missfärgning-
en uppstår på grund av att kopparn täcks med bl.a. oxid till följd av korrosion 

 
Figur 4-2 Band som har missfärgats på grund av oxidation. I detta fall hade av misstag inget missfärgnings-
skydd används. 
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4.2 Korrosion av koppar 
Det är ett allmänt känt fenomen att åldrande koppar med tiden får en mörkbrun yta av oxider 
och sulfider och, under inflytande av föroreningar, olika gröna kulörer.32 Färgskiftningarna är ett 
tydligt tecken på att metallen har utsatts för korrosion. Korrosion är en elektrokemisk process där 
en metall reagerar med sin omgivning och bildar oxid och andra ämnen.33

Korrosion är en process där metall bryts ned genom oxidering, vanligtvis orsakad av syre. De 
flesta metallerna bildar spontant oxid då de förvaras i luft eftersom oxid är termodynamiskt mer 
stabilt än ren metall. Vissa metaller, t.ex. aluminium och titan, bildar en oxid som är tät och i sig 
skyddar mot att syre tränger ner till den rena metallen. För andra metaller, t.ex. järn, är oxiden 
porös och metallen kommer så småningom att bli totalt oxiderad. 

Vid höga temperaturer kan atomer från den icke oxiderade metallen lätt tränga upp till ytan och 
bli oxiderade där. Syre kan också tränga ner genom oxidskiktet och nå ooxiderad metall. När ox-
idskiktet blir tjockare blir det svårare för atomerna att vandra igenom det. Oxideringen kommer 
alltså att vara snabbare i början och sedan avta i takt med att oxidskiktet blir tjockare. Atomvand-
ringen ökar med temperaturen, vilket innebär att oxidationshastigheten är temperaturberoende.34

Korrosion består av två delprocesser35: en anodreaktion (oxidation) och en katodreaktion (reduk-
tion). 

När en metall oxideras avger den elektroner som samtidigt tas upp av ett annat ämne som kon-
sumerar elektroner – reduktion. En oxidation sker aldrig ensam, en reduktion sker alltid samti-
digt. Man brukar därför tala om en redoxreaktion.36 Det ämne som konsumerar elektroner, dvs. 
reduceras, brukar även kallas oxidationsmedel37. Vanliga oxidationsmedel är ädlare metaller, syre 
samt halogenerna t.ex. klor. 

Galvanisk korrosion 

Om olika metaller, eller andra ledande material, kopplas ihop kommer det ädlaste materialet att 
fungera som ett oxidationsmedel och fräta söder det andra materialet. Magnesium och zink är två 
oädla metaller som ofta används för att ge skydd mot korrosion av andra metaller, så kallade of-
feranoder. Koppar är däremot en ädel metall som sällan angrips i en galvanisk cell.38

Lokalcell 

Korrosion kan också uppkomma genom att koncentrationselement bildas. För redoxpar som 
innehåller en gasformig komponent, t.ex. syre, varierar elektrodpotentialen med gasens koncent-
ration. En vattendroppe på en metallyta har högre syrekoncentration i droppen ytterkanter, där 
luften har fritt tillträde. Om droppen innehåller salter och leder ström bildas en koncentrations-
cell, en lokalcell. Metallen vid droppen ytterkanter blir pluspol och metallen i droppens mitt blir 
minuspol.39

 

 
32 Törnblom 2005 
33 Gordon England 
34 Kariis 1992, s.3 
35 Latanision 2001 
36 Lindberg 1994, s.87 
37 Lindberg 1994, s.91 
38 SCDA 
39 Lindberg 1994, s.350 
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Figur 4-3 Lokalcell där metall korroderar i en vattendroppe 

Atmosfärisk korrosion 

Atmosfärisk korrosion innebär i första hand att metaller oxideras av luftens syre. De flesta metal-
ler skyddas från vidare angrepp genom att de har ett oxidskikt. Om luften innehåller föroreningar 
kan dock mer omfattande metallangrepp inträffa.40

Oxidbildning 

Den första reaktionen som brukar ske för koppar är att den oxideras av luftens syre. 

Syret i luften reagerar med kopparn i två steg41. Först bildas koppar(I)oxid (Cu2O) som är röd: 

2 Cu(s) + ½O2(g)  Cu2O(s) 

Koppar(I)oxidskiktet märks inte mycket eftersom det är tunt och dessutom snart reagerar vidare 
till koppar(II)oxid (CuO), som är svart: 

Cu2O(s) + ½ O2(g)  2 CuO(s) 

Koppar oxiderar inte i torr luft. Även i fuktig luft sker oxidationen långsamt. För en reaktion 
måste atomerna kollidera med en viss hastighet. Denna energitröskel kallas ”aktiveringsenergi”. 
Reaktionshastigheten är således beroende av temperaturen. Vid temperaturer över 200ºC oxiderar 
koppar ganska snabbt. 

 
Figur 4-4 Kopparmynt där oxidbildningen är tydlig 

                                                 

 
40 Lindberg 1994, s.351 
41 Åberg (I) 
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Korrosion 

Om kopparn utsätts för föroreningar i luft och vatten, kan den reagera med andra ämnen som 
orsakar kraftigare angrepp. Svavelförorenad stadsluft orsakar t.ex. att koppartak blir svarta av 
koppar(II)sulfid. Grön ärg bildas sedan genom att sulfiden oxideras vidare till kop-
par(II)hydroxidsulfat, Cu4(OH)6SO4. Tillsammans med sulfatet finns ofta också kop-
par(II)hydroxidkarbonat, Cu2CO3(OH)2. 

I områden nära kuster med saltvatten kan ärgen innehålla stora mängder kop-
par(II)hydroxidklorid, Cu2Cl(OH)3. 

Korrosion av koppar i vatten 

Kloridjoner ökar korrosionen inte bara genom att göra vatten ledande utan de bildar också kom-
plexjoner med metallen.42

Koppar i saltvatten är utsatt för kraftig korrosion på grund av den närvarande kloriden i koksal-
tet. Först reagerar kopparn med kloriden och bildar koppar(I)klorid (CuCl), denna är dock inte 
stabil i luften. När kopparn tas upp ur vattnet sker en ny reaktion där koppar(I)kloriden reagerar 
med luftens syre och luftfuktigheten (vatten). Detta kan leda till så kallad bronssjuka43 vilket in-
nebär att basisk koppar(II)klorid (CuCl2.3 Cu(OH)2) bildas samtidigt med saltsyra (HCl). Saltsyran 
reagerar sedan vidare med okorroderad kopparmetall under bildandet av mer koppar(I)klorid. På 
detta sätt fortsätter processen tills all koppar korroderat. 

4.3 Metoder för att förhindra korrosion 
Som framgick i förgående avsnitt, finns det vissa saker att tänka på för att undvika eller minimera 
risken för korrosion. 

Galvanisk korrosion är knappast något problem eftersom koppar är mycket ädlare än flertalet 
andra metaller. Den enda metall som kopparn över huvud taget kommer i kontakt med under 
transport är de aluminium som ibland används som centrum i bandrullarna. 

Att kopparn utsätts för atmosfärisk korrosion är däremot mycket troligt. Luftens syre är natur-
ligtvis ständigt närvarande och halterna av föroreningar i luften är på många håll höga. Exempel-
vis finns klorid närvarande då produkterna fraktas med båt. Korrosionshastigheten är sedan 
starkt beroende av luftfuktigheten och temperaturen. Luftfuktigheten innebär förmodligen pro-
blem eftersom många kunder finns i Sydostasien där klimatet som bekant är varmt och fuktigt. 
Eftersom det är först vid temperaturer över 200ºC som oxidbildningen accelererar kraftigt, är 
denna parameter troligen av mindre betydelse under transport och lagring. Däremot främjar den 
höga temperaturen vid glödgningen oxidtillväxten. Problemet minimeras dock genom att ugns-
atmosfären har ett reducerat syreinnehåll och att kopparn snabbt kyls ned. 

Risken för bildandet av lokalceller på metallytan är stor om materialet kommer i direkt kontakt 
med vatten. Detta antigen genom att fukt stängs in i bandet vid tillverkningen eller att vatten sugs 
upp från omgivningen. 

 

 
42 Lindberg 1994, s.350 
43 Åberg (II) 
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Nyckelordet för att korrosion skall äga rum är således vatten. Om kopparn kan isoleras från vat-
ten och fukt är risken för allvarlig korrosion minimerad. Några förebyggande åtgärder är: 

• Emballage som är tättslutande och inte släpper in fukt. 

• Fuktabsorbenter som suger upp fukt som stängts in i emballaget 

• Låta banden torka innan de paketeras 

• Minska luftfuktigheten i fabriken 

Till stor del är fuktproblemet redan beaktat och relativt täta paket med torkmedel etc. används. 
Att på detta sätt fullständigt skydda kopparn genom att eliminera den korrosionsvänliga miljön, är 
dock mycket svårt. Det finns många parametrar som är svåra att styra, bl.a. hur kunden hanterar 
materialet. 

Istället för att försöka kontrollera miljön som metallen befinner sig i kan metallen på andra sätt 
skyddas från att korrodera44: 

1. Låta en mer korrosiv metall bilda elektrod (s.k. offeranod) och därigenom korrodera istäl-
let för metallen självt.  

2. Skydda metallen med en tät film som inte medger att metallen får kontakt med omgiv-
ningen. Detta kan göras genom målning med vattenfast färg. 

3. Använda kemikalier som bromsar de kemiska reaktionerna som ger upphov till korrosion. 
Dessa ämnen brukar kallas inhibitorer45. 

Att skydda kopparn med en offeranod är i detta fall praktiskt omöjligt eftersom den totala kop-
parytan i en bandrulle är mycket stor. Att lackera banden är naturligtvis ett effektivt skydd, men 
omöjligt eftersom kunderna inte accepterar detta.  

Det missfärgningsskydd som idag används är framförallt baserat på en inhibitor. Att använda 
inhibitorer i denna tillämpning är praktiskt eftersom det är enkelt att applicera och inte påverkar 
andra egenskaper på produkten. 

4.4 Korrosionsinhibitorer 
Inhibitorer är en grupp av ämnen som har till uppgift att begränsa korrosion genom att sänka den 
kemiska reaktionshastigheten46. Dessa ämnen har olika användningsområden och fungerar olika 
bra på olika reaktioner. Exempelvis hör även så kallade antioxidanter47 till denna kategori. Dessa 
motverkar fria radikaler som bryter ned kroppen och finns ibland annat i C-vitamin. För metaller 
finns en uppsjö olika korrosionsinhibitorer varav bensotriazol är vanlig för behandling av koppar. 

Bensotriazol48 49 

Bensotriazol (BTA) har under lång tid använts som en korrosionsinhibitor för koppar och kop-
parlegeringar. Denna inhibitors goda egenskaper som korrosionsskydd är väldokumenterade, 
men exakta kemiska mekanismen har varit svår att förklara.  

 

 
44 Kariis 1992 
45 Mahoney 2000 
46 Wikipedia (II) 
47 Wikipedia (III) 
48 Kariis 1992 
49 Nilsson 1989 
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I grova drag fungerar missfärgningsskyddet så att BTA tillsammans med Cu(I)-joner bildar en 
skyddande film på metallytan. Denna skyddande film består av en tunn nätformad barriär på mo-
lekylnivå som blockerar jonvandringen från kopparytan till omgivningen. Genom att minska jon-
utbytet mellan kopparn och omgivningen reduceras korrosionshastigheten. Detta kan jämföras 
med en målad yta, med den skillnaden att detta sker på mikroskopisk nivå. Fördelen med detta är 
att ytbeläggningen förorenar kopparn i mycket liten omfattning och därför inte behöver avlägsnas 
vid vidare bearbetning.  

Bensotriazol är ett aromatiskt ämne bestående av en bensenring och en triazolgrupp. Bensotriazol 
finns i många olika varianter där ytterligare atomer bundits till antingen bensen- eller triazolring-
en. Förkortningen BTA brukar därför ofta användas som ett samlingsnamn och förkortningen 
BTAH används därför ofta för ”vanlig” BTA. 

 
Figur 4-5 1H-bensotriazol (BTAH) C6H5N3

En vanlig variant som ofta framhålls som en ännu bättre inhibitor har en metylgrupp på bensen-
ringen. Denna heter egentligen metyl-bensotriazol men går ofta under namnen Tolyltriazol 
(TTA)50. Den extra metylgruppen ökar missfärgningsskyddets prestanda genom att molekylens 
vattenavstötande egenskaper förbättras. 

 
Figur 4-6 Tolyltriazol (TTA) C7H7N3

Det har genom experiment visats att det är kvävet i triazolgruppen som binds till kopparytan. 
Molekylen är något lutad, vilket gör att den, via en Cu(I)-atom, kan bindas till en annan BTA-
molekyl och därigenom bilda en polymerisk film. 

Det har visats att BTA lättare bildar en struktur med Cu(I)oxid än med Cu(II)oxid eller ren me-
tallisk koppar. Det är inte klarlagt vilken roll syre spelar i den tunna Cu(I)Ox -filmen som omedel-
bart bildas då koppar utsätts för luft. Det är okänt huruvida det är syret i oxiden eller bara Cu(I)-
jonerna som är viktiga i den komplexa formationen, eller om BTA är delaktig i skapandet av den 
oxid med vilken den formar den skyddande strukturen. 

Den struktur som bildas är olöslig i vatten och är dessutom mycket svår att avlägsna på andra 
sätt, under uppvärmning lossnar den emellertid. Lager så tjocka som 5000 Å kan åstadkommas, 
men det vanligaste är att bara ett tunt monolager bildas. 
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Figur 4-7 Strukturbildning mellan bensotriazol och koppar 
Vid rumstemperatur är BTA ett vitt kristalliskt pulver som är lösligt i både vatten, etanol och de 
flesta organiska lösningsmedel. Till industriella tillämpningar levereras vanligtvis BTA i en lösning 
eftersom detta är mer hanterbart. 

4.5 Inhibitor i praktiken 
Det missfärgningsskydd som i dagsläget består av både en ”aktiv” och en ”passiv” komponent 
som lösts i vatten. Det passiva skyddet består av olja som skall ge bandet en ”fet” vattenavstö-
tande yta. Ordet passiv används här för att betona att oljans uppgift inte är att kemiskt reagera 
med kopparn utan fungera mer som en ytbehandling. Oljan har valts för att påminna om den 
valsolja som indirekt fungerar som missfärgningsskydd på eftervalsat material. Oljan, Quakerol 
NF71, levereras av företaget Quaker Chemical Corp. och är en valsolja. Oljan innehåller en mind-
re mängd inhibitor i form av en BTA-variant. Koncentrationen av oljan i missfärgningsskydds-
vätskan har alltid varit 5 %. 

Den aktiva komponenten är en inhibitorvätska, Branoral C10, från tillverkaren Branopac. Brano-
ral består av 10 % BTAH-pulver löst i iso-propanol. Från början tillsattes en mindre mängd BTA 
för att förstärka skyddet som oljefilmen förmodades ge. Efterhand har koncentrationen av Bra-
noral i missfärgningsskyddsvätskan ökats och uppgår för tillfället till 2 %. 

4.6 Undersökning av missfärgningsskyddets prestanda 
För att närmare undersöka missfärgningsskyddets prestanda i den aktuella tillämpningen, har ett 
antal undersökningar gjorts i samband med detta examensarbete. Undersökningarna har gjorts för 
att undersöka hur ett antal tänkbara parametrar påverkar missfärgningsskyddet. Dessa undersök-
ningar har gjorts av prover som preparerats i laboratorium eftersom vissa parametrar inte är möj-
liga att testa i produktionen. Ytterligare parametrar och produktionsprover testas i kapitel 6. Alla 
analyser är gjorda med den testapparatur som presenteras i följande kapitel. 

De parametrar som är mest intressanta att testa är; koncentrationerna av kemikalierna, val av ke-
mikalier, temperatur vid behandling samt behandlingstid. 

Koncentration 

Inhibitorer levereras i koncentrerade lösningar som avses spädas till koncentrationer som är 
lämpliga för respektive användningsområde. I applikationer där BTA hela tiden finns i kontakt 
med metallen, exempelvis vätskeburna kylsystem, är en BTA-koncentration så låg som några 
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promille tillräcklig för att skydda kopparn mot korrosion51. Detta eftersom kopparytans BTA-
skikt hela tiden ”repareras” av fri BTA i kylvätskan. När metallen endast tillfälligt kommer i kon-
takt med BTA:n genom t.ex. besprutning, behövs en högre koncentration för att metallen skall 
skyddas i nöjaktig utsträckning. Vanligtvis rekommenderas en koncentration av i storleksordning-
en 0,5-2 % för sådana tillämpningar.52

Laboratorieundersökningarna har gjorts för att undersöka hur koncentrationen av, i första hand 
inhibitorn, påverkar missfärgningsskyddet. Proverna har preparerats genom att obehandlad kop-
par under två minuter sänks ned i skyddsvätska som värmts till ca 70ºC. 

Undersökningarna visar att tillsatsen av olja har liten betydelse och lösningar med enbart branoral 
ger likvärdiga, eller bättre, resultat. Vidare visar försöken att BTA:n är verksam redan i låga kon-
centrationer och att effekten blir bättre då koncentrationen ökas. Vid en koncentration över ca 2 
% ger dock inte en ytterligare ökad koncentration någon nämnvärd förbättring av resultatet. Det-
ta kan tolkas som att tillgången på BTA-molekyler är tillräcklig för att en fullständig reaktion skall 
ske. 

Olika kemikalier 

Förutom de vanliga kemikalierna, Branoral och olja, har även inhibitorlösningar från företaget 
Chiyoda testats. Deras produkter Chiolight C-143 och C-144 är baserade på BTAH respektive 
BTA-varianten triltriazol.53 En noterbar skillnad mellan dessa produkter och Branoral är att de 
inte är baserade på alkohol som lösningsmedel. 

Provningsförfarandet var det samma som ovan då nedanstående konstellationer av kemikalier 
testades i olika koncentrationer. 

• Branoral + olja + vatten 

• Branoral + vatten 

• Chiolight C-143 + vatten 

• Chiolight C-144 + vatten 

Resultatet av undersökningarna visar inte på någon nämnvärd skillnad mellan kemikalierna. No-
terbart är att prover som är behandlade med lösning som innehåller olja blir mycket ”kladdiga” 
med den preparationsmetod som använts. 

Redan tidigare har Outokumpu Copper R&D , med andra metoder, testat en lång rad av inhibito-
rer från olika tillverkare utan att någon större skillnad påvisats. 

Värme 

BTA binds till koppar genom en kemisk reaktion. Värme är så gott som alltid en huvudfaktor vid 
kemiska reaktioner.54 Det är därför rimligt att anta att BTA-reaktionen förbättras vid förhöjd 
temperatur. 

I den nuvarande produktionsprocessen appliceras missfärgningsskyddet i samband med nedkyl-
ningen av det glödgade bandet. Den exakta temperaturen är svår att mäta, men med ledning av 
kylvattentemperaturen och det färdiga bandets temperatur, uppskattas den till ca 70°C. Värt att 
notera är att missfärgningsskyddsvätskan till allra största delen består av vatten. Därför kommer 

 

 
51 PMC 
52 Chiyoda Chemical (II) 
53 Sasaki 
54 Wikipedia (IV) 
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de termodynamiska egenskaperna hos detta att göra så att BTA:n aldrig blir varmare än 100°C. 
Detta eftersom vattnet kyler kopparn samtidigt som det förångas och aldrig blir varmare än 
100°C, så länge det finns vatten kvar som kan förångas 

För att undersöka temperaturens betydelse, utfördes laboratorieexperiment där koppar behandla-
des i både rumstemperatur (ca 22°C) och förhöjd temperatur. Som förhöjd temperatur valdes 
70°C för att efterlikna produktionsförhållandena. Av praktiska skäl var det inte lämpligt att värma 
kopparn på samma sätt som i verkligheten, utan emulsionen värmdes istället till angiven tempera-
tur och rumstempererad koppar behandlades.  

Undersökningen visade som väntat på ett avsevärt förbättrat missfärgningsskydd för prover be-
handlade vid förhöjd temperatur. Att kopparbandet är varmt då det behandlas med missfärg-
ningsskyddet är således en stor fördel. 
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Figur 4-8 Korrosionsförloppet för betade prover behandlade med 2 % C-143 i rumstemperatur respektive 
förhöjd temperatur(70° C). 

Behandlingstid 

Förutom koncentration och värme är den tid kopparn är i kontakt med missfärgningsskyddsväts-
kan avgörande för hur bra skyddet blir. Denna parameter är troligtvis särskilt kritisk med den 
sprayapplicering som används idag eftersom bandet passerar spraymunstycket i hög hastighet. 
Munstycket sitter placerat så att endast ca två decimeter av bandets längdriktning befinner sig i 
strålen. Bandhastigheten är vanligtvis mellan 50 och 300 meter per minut. Om vi antar att vätskan 
omedelbart avdunstar, blir behandlingstiden mellan ca 0,04 och 0,25 sekunder. Denna behand-
lingstid är mycket kort i jämförelse med att en behandlingstid på en sekund som rekommende-
ras55 (vid doppning). 

Att preparera laboratorieprover för så korta behandlingstider var naturligtvis svårt, istället inrikta-
des underökningen på att undersöka behandlingstidens betydelse i vidare bemärkelse. Proverna 
framställdes genom att de doppades en sekund respektive 30 sekunder, både i varm och kall lös-
ning, olika koncentrationer användes. 

Undersökningen visade att de prover som doppats längre tid var bättre skyddade. Skillnaden var 
särskilt stor då kall lösning användes. Koncentrationen var, i likhet med tidigare, av negligerbar 
betydelse.  
                                                 

 
55 Chiyoda Chemical (II) 
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Behandlingstiden har följaktligen viss betydelse även vid tider över en sekund, även om skillna-
den var mindre vid högre temperatur. 

4.7 Problem orsakade av missfärgningsskyddet 
Användandet av missfärgningsskyddet har även vissa negativa bieffekter som innebär problem 
både för kunden och för produktionsprocessen. 

Kundrelaterade problem 

I första hand är det tillsatsen av olja som orsakar problem för vissa kunder. Särskilt kunder som 
skall värmebehandla banden, t.ex. svetsa, har problem med rökutveckling då oljan förbränns. För 
att tillgodose dessa kunders krav behandlas dessa band enbart med inhibitor och ingen olja. Teo-
retiskt är därför dessa band sämre skyddade mot missfärgningar. 

Även inhibitorn kan orsaka problem för vissa kunder eftersom kristalliserad BTA kan ansamlas 
på bandet. Som bekant är den produkt som används, Branoral C10, en lösning av BTA-kristaller i 
alkohol. Obunden BTA utfälls därför som ett vitt pulver då vatten och alkohol avdunstat.  

Det finns således en intressekonflikt eftersom appliceringen av missfärgningsskydd bör vara riklig 
för att bästa möjliga skydd skall erhållas – men inte för riklig eftersom detta orsakar andra pro-
blem. 

Med den metod som används är balansgången mellan tillräcklig och överflödig applicering svår att 
hantera. 

Processrelaterade problem 

Klumpbildning i missfärgningsskyddet är en känd orsak till störningar i flödet fram till spraymun-
stycket.  

Problemet orsakas av att ingredienserna i missfärgningsskyddet inte blandats tillräckligt. Genom 
erfarenheter har det visat sig att valsoljan och vattnet måste blandas väl innan BTA tillsätts. Den 
exakta orsaken till klumpbildningen är inte utredd, men det kan spekuleras i att branoralen stör 
oljans emulgatorer. 

I praktiken är det dock svårt att blanda oljan och vattnet ordentligt eftersom emulsionen blandas i 
en trycktank med tryckluftdrivna omrörare, detta innebär att omröraren ogärna används innan 
även BTA:n är ihälld. Troligtvis häller operatören ofta i BTA:n omedelbart efter oljan för att spa-
ra tid genom att inte koppla till tryckluften och vänta till oljan är helt blandad med vattnet. Kon-
sekvensen är att klumpar sätter sig i slangar och munstycken och reducerar eller stoppar vätske-
flödet. 

Eftersom kännedom finns om problemet rensas filter etc. rutinmässigt då maskinen dagligen 
ställs av för underhåll. 
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5 Analys av mätprocessen 

I detta kapitel avhandlas den testutrustning som inköpts för att kontrollera att missfärgnings-
skyddet är tillräckligt. Avsikten är att detta test skall användas som acceptanskontroll genom 
stickprov på färdigt material innan det levereras till kund. Innan ett sådant test kan införas måste 
dock utrustningen utvärderas och valideras.  

I kapitlets inledning ges en kortfattad presentation av den teknik som ligger till grund för testet. 
Testutrustningen presenteras sedan och det vilderingsarbete som utfördes vid testets framtagande 
återges.  

I kapitlets andra del gås några grundläggande begrepp igenom som är viktiga i valideringsproces-
sen. Slutligen presenteras resultaten av de undersökningar som gjorts av utrustningen och de slut-
satser som dragits om dess lämplighet som verktyg vid acceptanskontroll. 

5.1 Bakgrund 
Den traditionella metoden för att undersöka korrosionshastigheten hos en metall är ett så kallat 
klimattest. I ett sådant test skapas miljö som främjar de kemiska reaktioner som bryter ned kop-
parn. Ett vanligt klimattest är ett så kallat saltdimskåp där atmosfären gör ogästvänlig genom hög 
temperatur och fuktighet med hög salthalt. Ett sådant test accelererar den naturliga korrosionen 
som uppträder i t.ex. kustklimat till endast några dagar. 

Korrosionshastigheten mäts genom att mängden missfärgning på metallen kontrolleras med jäm-
na mellanrum. Testet är således utmärkt för att jämföra olika ytbehandlingar etc. eftersom det 
tydligt framgår vilka prover som bryts ned snabbast. 

Metodens möjligheter att efterlikna ”verkliga” förhållanden innebär att den bör betecknas som 
ganska tillförlitlig. Nackdelen med testet är att undersökningarna tar relativt lång tid. Det är inte 
lämpligt att använda denna metod som kvalitetskontroll eftersom det inte finns tid att invänta 
resultatet. 

Den utrustning som inhandlats är i stället baserad på en elektrokemisk metod där de elektriska 
egenskaperna som orsakar korrosion undersöks. Metoden är relativt snabb och ger svar i en mät-
bar storhet (ström). Nackdelen med testet är att det inte har en uppenbar koppling till verkliga 
förhållanden. 

5.2 Elektrokemiska undersökningar56 57 
Vid elektrokemiska undersökningar undersöks gränssnittets natur mellan metall och en elektrolyt. 
De grundläggande verktygen vid sådana undersökningar är ström och spänning, där den ena vari-
eras och den andra avläses. Genom att undersöka gränsskiktets elektriska natur kan bl.a. korro-
sionshastigheten undersökas. 

 

 
56 Cottis 
57 Gamry Instruments (I) 
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Korrosionens hastighet bestäms av jämvikten mellan olika elektrokemiska reaktioner. Den första 
är anodreaktionen där en metall oxideras – frigör elektroner i metallen. Den andra är katodreak-
tionen där ämnen i lösningen (vanligtvis O2 eller H+) reduceras – tar bort elektroner från metal-
len. När dessa reaktioner är i jämvikt är flödet av elektroner från varje reaktion i balans och inget 
nettoflöde av elektroner (elektrisk ström) förekommer.  

Potentialen är den storhet som balanserar anod- och katodreaktionerna. Reaktionerna i båda 
halvcellerna är beroende av potentialen. Om t.ex. anodreaktionen genererar för många elektroner, 
kommer de extra elektronerna att sänka spänningen på ett sådant sätt att anodreaktionen bromsas 
och katodreaktionen accelereras. Den potential vid vilken båda reaktionerna är i jämvikt brukar 
kallas jämviktspotential eller Open Circut Potential, Eoc. 

I figuren nedan visas hur sambandet mellan anod- och katodströmmarna gentemot potentialen i 
en (ideal) korrosionsprocess. Den vertikala axeln är potential och den horisontella är logaritmen 
av strömmens absolutbelopp. De teoretiska strömmarna för anod- och katodreaktionerna visas 
som räta linjer. Kurvan visar den totala strömmen – summan av de båda reaktionerna. Detta är 
den ström som mäts då potentialen sveps. Brytpunkten är den punkt där strömmen byter tecken 
då reaktionen ändras från anodisk till katodisk.  

 
Figur 5-1 Anod- och katodströmmar vid polarisation 
Genom att använda en extern spänningskälla kan jämvikten i korrosionssystemet störas. När me-
tallans potential tvingas bort från Eoc, kalls det att metallen polariseras. Cellströmmen mäts un-
der polarisationen och används för att utveckla en modell för korrosionen. 

Om potentialen tvingas till anodregionen (positiv potential gentemot Eoc), i bilden ovan rör vi 
oss mot grafens topp, ökas anodreaktionens hastighet (korrosion) samtidigt som katodreaktionen 
bromsas. Eftersom reaktionerna inte längre är i jämvikt kommer en nettoström att flöda genom 
metallen. Om potentialen flyttas tillräckligt långt från Eoc kommer katodströmmen att bli negli-
gerbar och den uppmätta strömmen härrör enbart från anodreaktionen. 

I praktiken innebär detta att korrosionsförloppet är långsammare om den resulterande cell-
strömmen är lägre vid en given potential. I figuren visas polarisationskurvorna från ett försök 
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med koppar behandlad med tre olika korrosionsskydd.58 Enligt ovanstående resonemang är det 
således det prov som representeras av den gröna kurvan som har bäst korrosionsskydd. 

 

Grön 

Figur 5-2 Polarisationskurvor från undersökning av tre olika missfärgningsskydd 
De allmänna elektrokemiska metoderna är i första hand lämpliga för att i laboratoriemiljö under-
söka en metallytas egenskaper. Genom att ta fram polarisationskurvor samt utföra en rad beräk-
ningar kan mycket information hämtas. Denna typ av analyser är dock relativt komplex och krä-
ver ganska mycket av sin utövare. Det är därför inte lämpligt att utföra denna typ av experiment i 
industriell skala. Då det emellertid redan är känt vilka elektrokemiska egenskaper som är viktiga i 
den aktuella tillämpningen är det dock möjligt att reducera försöken till ett test som är enkelt att 
utföra men ändå ger svar på den aktuella frågeställningen. 

5.3 Elektrokemisk utrustning59 
Vid elektrokemiska undersökningar vill man oftast lägga en spänning över en metallyta och sedan 
mäta den ström som går genom elektrolyten. För att kunna göra detta måste en elektrokemisk 
cell användas. Denna cell består av elektrolytisk lösning, tre elektroder (primär-, sekundär- och 
referenselektrod) samt en potentiostat. Nedan redogörs för dessa delars funktion. 

Potentiostat 

I naturliga elektrokemiska celler består oftast den primära och sekundära elektroden av metaller. 
Jämviktspotentialen bestäms därför av vilka metaller som används. Om en viss spänning önskas 
för undersökning av metallen vid primärelektroden kan således en lämplig metall väljas som se-
kundärelektrod. Problemet med detta arrangemang är att strömmen som går mellan elektroderna 
kommer att påverka spänningen. Lösningen på problemet är att använda en extern spänningskälla 
för att åstadkomma önskad spänning. Detta arrangemang ger även ökad flexibilitet då spänningen 
godtyckligt kan varieras. 

Eftersom resistansen i cellen varierar på ett ickelinjärt sätt (polarisationskurva) måste spännings-
källan vara konstruerad så att spänningen förblir konstant oavsett strömmen. Denna typ av spän-
ningskälla brukar därför kallas potentiostat. 

För att kunna reglera och avläsa cellspänningen utan att påverka cellen, måste en separat elektrod 
användas (referenselektrod). Spänningen över referenselektroden och primärelektroden läses av 
med hjälp av en ickeförstärkande differentialförstärkare. Operationsförstärkaren är idealisk som 

                                                 

 
58 Magnusson 2002-10-29 
59 Cottis 
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gränssnitt mellan elektroderna och övrig elektronik eftersom den som bekant60 har hög ingångs-
impedans och därför inte medger att någon ”störande” ström går mellan referens- och primär-
elektroden. 

Den faktiska cellspänningen återkopplas sedan till ytterligare en operationsförstärkare som för-
stärker spänningsskillnaden mellan denna och den önskade spänningen. På detta sätt åstadkoms 
ett reglersystam som alltid håller cellspänningen konstant. 

 
Figur 5-3 Typisk konstruktion av potentiostat61

Lösningen 

Lösningens sammansättning, i första hand dess ledningsförmåga, skall vara väldefinierad och 
kontrollerad. Även lösningens temperatur måste kontrolleras eller i alla fall mätas, eftersom den 
elektrokemiska reaktionshastigheten är mycket temperaturberoende. För vissa typer av undersök-
ningar måste lösningens flöde förbi elektroderna kontrolleras och regleras. I andra system kan det 
vara tillräckligt att bara röra om lösningen.  

Primärelektrod 

Denna utgörs av det material som skall testas och skall därför monteras så att den exponeras för 
lösningen. Av naturliga skäl måste den elektriska kontakten mellan provet och ledaren vara god. 
För att inte ovidkommande material skall påverka undersökningen, måste kontaktpunkten och 
kontaktdon vara isolerade från lösningen. 

Elektrokemiska system är mycket känsliga för kontaminering och skador på ytan. Provet måste 
därför hanteras på ett sådant sätt att ytan inte skadas. Skärkanter bör inte exponeras eftersom de 
kan ha andra egenskaper än ytan.  

Primärelektroden har oftast två anslutningar där den ena förser cellen med ström (jord) och den 
andra används även för att övervaka cellpotentialen 

                                                 

 
60 Molin 2001, s.41 
61 Gamry Instruments (II) 
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Sekundärelektrod 

Denna elektrod får inte själv vara en del av de elektrokemiska reaktionerna. Därför används en 
ädelmetall, vanligtvis platina. Elektroden måste även vara dimensionerad för att kunna leda en 
tillräckligt stor ström till lösningen utan att en alltför stor cellspänning skall vara nödvändig. 

Sekundärelektroden är primärelektrodens motpart och förser cellen med ström. 

Referenselektrod 

En vanlig elektrod som är billig och enkel att använda är Ag/AgCl-elektoden. Denna elektrod 
förorenar dock lösningen med klorid. Många system är mycket känsliga för klorid och därför 
måste ibland andra typer av elektroder användas. 

Referenselektroden skall placeras så nära primärelektroden som möjligt, dock inte så nära att den 
blockerar vätskeflödet mellan elektroderna. Av förekommen anledning används därför ibland en 
kapillär eftersom den kan göras mycket liten. 

5.4 Corestos testutrustning 
Det finska korrosionstestföretaget Coresto Oy har tagit fram ett specialutformat test som på en-
dast tio minuter skall kunna avgöra om missfärgningsskyddet på koppar är tillräckligt motstånds-
kraftigt. De exakta bevekelsegrunderna för detta tests utformning är inte helt klargjorda vid skri-
vandet av denna rapport men i huvudsak har det utvecklats genom jämförande test i saltdimskåp. 
I nästa avsnitt (5.5) sammanfattas den dokumentation som finns om detta arbete samt en kort 
analys av detta förfarande. 

Corestos test är baserat på de allmänna principerna för elektrokemiska undersökningar som be-
skrivs ovan. Till skillnad från ”allmänna” undersökningar då man ofta varierar spänngen för att ta 
fram polarisationskurvor, har man här valt att hålla spänningen konstant. Spänningen har satts till 
100 mV, troligtvis för att de korroderande reaktionerna där sker särskilt snabbt. Värdet på cell-
strömmen efter en viss tid, här 10 minuter, ger sedan en bild av hur kraftig korrosionen varit. 
Närvaro av missfärgningsskydd kommer således att bromsa korrosionsförloppet och ge en lägre 
cellström. 

Det korrosionstest som levererades av Coresto består i huvudsak av tre huvuddelar; cell, mätda-
tor och programvara för visualisering och dataloggning. 

Elektrokemiska cellen 

Cellen är i huvudsak uppbyggd på samma sätt som de mer experimentella varianterna som be-
skrivs ovan men med vissa förenklingar då utrustningen enbart används under specifika förut-
sättningar.  

I cellen spänns det prov som skall undersökas fast med en vattentät packning, undersidan får då 
elektrisk kontakt med en elektrod varvid den del av provet som exponeras mot elektrolyten utgör 
primärelektrod. Sekundärelektroden utgörs av en platinapläterad tråd som är dragen ett stycke 
utanför provets periferi. Referenselektroden är av typen Ag/AgCl och är till skillnad från de ex-
perimentella cellerna monterad direkt i elektrolyten ca en centimeter fån kopparprovets centrum. 

Cellens elektrolyt består av avjonat (destillerat) vatten där salt (NaCl) tillsätts för att öka lednings-
förmågan till 4 mS/cm. Ledningsförmågan kontrolleras med en separat apparatur. Till skillnad 
från många andra celler varken kontrolleras eller styrs elektrolytens temperatur. Elektrolytflödet 
runt provet styrs inte på annat sätt än genom en magnetomrörare placerad i elektrolytbägarens 
botten. 
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Figur 5-4 Den elektrokemiska cellen 

Mätdator 

Elektroderna är kopplade till en specialutvecklad apparat som innehåller både potentiostat och 
mikrodator (PIC16C76) för kontroll och bearbetning av data. Den digitaliserade informationen 
sänds sedan vidare till en PC via den seriella RS232 –porten. 

De tre elektroderna samt referensjord ansluts till enheten med koaxialkablar. Potentiostaten är 
förmodligen i huvudsak konstruerad på samma sätt som brukligt med en ickeinverterande för-
stärkare som håller spänningen konstant över cellen oberoende av strömmen som flyter genom 
den. Cellströmmen erhålls genom att spänningen över ett motstånd i strömbanan mäts via en 
buffertförstärkare för att inte påverka kretsen. Den faktiska cellspänningen kontrollmäts också på 
detta sätt och fungerar även som återkoppling till potentiostaten. 

Eftersom styrspänningen till potentiostaten måste vara mycket exakt och stabil, används en 
DC/DC-omvandlare för att leverera stabil spänning till de digitala komponenterna om 5 volt. En 
DA–omvandlare används sedan för att ge signal till potentiostaten med en upplösning av 16 bi-
tar. För att avläsa cellspänning och cellström används AD–omvandlare. 

Det som framgår genom en snabb analys av mätdatorns anslutningar och komponenter är att den 
är konstruerad för mer avancerade tillämpningar än den aktuella. Det borde vara möjligt att kon-
struera en betydligt enklare anordning för den aktuella tillämpningen. Lösningen med mikrodato-
rer på kortet som styr de huvudsakliga funktionerna och överföring till PC genom RS232, får 
anses lite riskabel eftersom det finns stora möjligheter att mätdatorn hänger sig och förlorar kon-
takten med PC:n. En enklare och förmodligen bättre konstruktion hade varit en separat poten-
tiostat samt ett kommersiellt mätkort till datorn. 

 - 44 - 



Analys av mätprocessen 

 
Figur 5-5 MECO–mätdatorns kretskort 

Programvara 

Mätdatorn kontrolleras av en programvara som Coresto kallar VICO. Från detta gränssnitt startas 
testet. Under mätningen visualiseras cellström och spänning kontinuerligt, både numeriskt och 
grafiskt. Efter 10 sekunder lagras den aktuella cellströmmen som ”resultat 1” och efter ytterligare 
590 sekunder sparas det slutliga värdet som ”resultatet 2”, testet avslutas sedan. En blinkande 
indikator visar nu om provet är godkänt, d.v.s om resultat 2 är mindre än det inställda gränsvär-
det på 0,1 mA. De båda resultaten sparas sedan i en fil tillsammans med information om bl.a. 
ordernummer och bandnummer. Det finns även möjlighet att manuellt exportera samtliga värden 
för spänningen och strömmen under hela testet till valfritt program, exempelvis Excel. Tidsav-
ståndet mellan datapunkterna är två sekunder.. 

Gränssnittet är mycket enkelt uppbyggt där operatören endast behöver starta testet och sedan 
invänta resultatet varvid systemet är helt automatiskt där emellan. 

 
Figur 5-6 Visualiseringsmjukvaran VICO 
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5.5 Framtagandet av Corestos test62 63 64 
Under år 2003 genomfördes en rad undersökningar för att främst testa olika blandningar och 
produkter i missfärgningsskyddet, i synnerhet den reviderade Quakerol-oljan. Eftersom det an-
sågs finnas ett behov av ett enkelt test av missfärgningsskyddet, utförde Coresto elektrokemiska 
mätningar parallellt med Outokumpus traditionella klimattest för att undersöka detta nya tests 
duglighet. 

Outokumpus klimattest bestod i att proverna placerades i ett saltdimskåp där proverna sprutades 
med en saltlösning bestående av 0,08 g/l NaCl och 0,15 g/l Na2SO4. Sprutningen pågick i inter-
valler om 30 minuter med 30 minuters paus emellan. Saltlösningens flöde var 0,8 l/h, temperatu-
ren i skåpet och lösningens temperatur var 30°C respektive 35°C. Provningen pågick i 68 timmar 
och proverna kontrollerades efter 4, 21, 51 och 68 timmar. 

Coresto använde en potentiostat där provet polariserades till 100 mV. Försökstiden var den 
samma för alla prover, ca 12 minuter. Elektrolyten bestod av kranvatten med tillsats av klorider 
(NaCl) till en koncentration av 1700-1900 mg/l, konduktiviteten var 11-12 mS/cm. 

I undersökningen användes både prover framställda i laboratorium och produktionsprover be-
handlade i en glödgningsugn i Finspång. För produktionsproverna var processparametrarna; 
Bandhastighet ca 200 m/min, ugnstemperatur ca 700°C och missfärgningsskyddsvätskans flöde 
var ca 30 g/min. laboratorieproverna preparerades genom att en bit rengjord koppar doppades 
under femton minuter i missfärgningsskydd som värmts till 60°C  

Resultatet av de båda analyserna för produktions- respektive laboratorieprover kan studeras i 
tabellen nedan. På grund av att det endast är möjligt att testa en bandsida åt gången med Corestos 
test, har över och undersidan testats var för sig. 

De slutsatser som drogs från dessa försök var att de laboratoriepreparerade proverna, i synnerhet 
proverna tre och fyra, klarar sig mycket bra i saltdimskåpstestet. Motsvarande prover gav i Cores-
tos undersökning en ström som var mindre än 0,1 mA. Det ansågs därför att ett gränsvärde på 
0,1 mA i det elektrokemiska testet borde vara lämpligt för att garantera ett fullgott missfärgnings-
skydd. I samband med detta försök bestämdes så att en motsvarande elektrokemisk utrustning 
skulle inhandlas från Coresto för att användas som standardmetod för att fastsälla missfärgnings-
skyddets kvalitet. 

Den inkonsekvens som finns i Corestos resultat från produktionsbanden kommenteras endast 
kortfattat med att produktionsprocessen ger ett ojämnt skikt av missfärgningsskydd. Det faktum 
att klimattestet i princip ger lika dåliga resultat för alla produktionsprover som det obehandlade 
referensprovet, kommenteras inte närmare! Från den utgångspunkten är det snarare de bra (låga) 
observationerna som gjorts av Coresto för proverna fem till åtta som är anmärkningsvärda. 

 

 
62 Coresto (II) 
63 Magnusson 2003-04-10 
64 Magnusson 2003-05-14 
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Tabell 5-1 Provresultat vid parallell missfärgningsskyddsundersökning 

Produktionsprover 

# Blandningsrecept Resultat av klimattest Resultat av Coresto:s test (mA) 

1 Ö: 5,3 U: 5 

2 
5 % Iloform RS 188 

Ö: 6 U: 4,5 

3 5 % Iloform RS 188 + 2 
% CX553-01 (TTA) Ö: 6 U: 4,8 

4 Enbart valsad, ej anoljad. 

Fläckar på ytan efter 4 timmar. 

Ö: 5 U: 5,8 

5 5 % Quakerol N71 + 1 % 
Branoral (BTA) 

Bruna fläckar på ytan efter 3 
timmar. Undersidan var bättre 
än översidan. Efter 6 timmar är 
det inge skillnad. Efter 23 är 
ytan helt missfärgad. 

Ö: <0,1 

U: <0,1 efter ca7 minuter sker ett 
plötsligt språng till strax under 1 

6 5% Quakerol NF71 +1 % 
Branoral (BTA) 

Bruna fläckar på ytan efter 3 
timmar. Ingen skillnad på över 
och undersida. Efter 6 timmar 
finns fler fläckar, undersidan 
något bättre än översidan. 
Efter 23 timmar är ytan helt 
missfärgad. 

Ö: <0,1; 4; 5 (3 prover) 

U: <0,1; 0,15; 2,5 (3 prover) 

7 2 % Branoral (BTA)  
Ö: <0,1; 5; 5,5; 6 (4 prover) 

U: <0,1; 0,6; 1; 7 (4 prover) 

8 2 % CX-553-01 (TTA)  
Ö: 2; 4; 6 (3 prover) 

U: 3,5; 4; 5 (3 prover) 

Labbprover 

# Blandningsrecept Resultat av klimattest Resultat av Coresto:s test 

1 5 % Quakerol N71 + 1 % 
Branoral (BTA) 

2 5 % Quakerol NF71 + 1 
% Branoral (BTA) 

Bruna fläckar på ytan efter 68 
timmar. 

3 5 % Quakerol NF71 + 10 
% Branoral (BTA) 

4 5 % Quakerol NF71 + 2 
% CX-553-01 (TTA) 

Ingen missfärgning efter 68 
timmar. 

5 5 % Iloform RS 188 + 2 
% CX-553-01 (TTA) 

Lätt missfärgning efter 51 tim-
mar. Bruna fläckar efter 61 
timmar 

<0,1 

6 Ref. utan tillsats 
Fläckar på ytan efter 4 timmar. 
Helt missfärgad efter 21 tim-
mar. 

~5 
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5.6 Validering - Teori 
I detta avsnitt presenteras några grundläggande begrepp som är viktiga vid valideringen av en 
mätapparatur.  

Objektiva mätningar65

Mätning är en objektiv procedur som skall vara oberoende av yttre faktorer såsom observatören 
och kunna utföras inom rimliga osäkerhetsgränser. All mätning är behäftad med mätosäkerhet. 

Ett mätvärde anges med ett storhetsvärde och en mätosäkerhet som utgör mätinstrumentets mät-
fel. Mätutrustningen bör kunna jämföras med en utrustning med högre noggrannhet, så kallad 
kalibrering. 

Precision/repeterbarhet/reproducerbarhet66

Precision beskriver ett instruments avsaknad av slumpmässiga fel. Om ett stort antal avläsningar 
från ett mätinstrument med god precision görs, kommer således mätvärdenas spridning att vara 
liten. Hög precision säger dock ingenting om mätningens noggrannhet, d.v.s. mätvärdets riktighet 
i jämförelse med det verkliga värdet. Låg noggrannhet i en mätning med hög precision innebär att 
det finns ett konstant mätfel, även kallat bias. 

Repeterbarhet beskriver avläsningarnas spridning då försöksbetingelserna är konstanta i den me-
ningen att observationerna görs under ett kort tidsintervall med samma insignal, instrument, ope-
ratör samt samma yttre förhållanden. Reproducerbarhet beskriver avläsningarnas täthet då samma 
insignal används men då det finns förändringar i mätmetoden, andra instrument, olika användare 
etc. 

 
Figur 5-7 Illustration av begreppen precision och noggrannhet där en robot skall placera komponenter i cir-
kelns mitt. 

                                                 

 
65 Hågeryd 2005, s.16 
66 Morris 1991, s.50 

 - 48 - 



Analys av mätprocessen 

Slumpmässiga fel 

De variationer som finns i mätvärdet då upprepade mätningar görs med samma insignal, kallas 
slumpmässiga fel. På grund av felens slumpmässiga natur tar de ut varandra då ett medelvärde av 
många mätningar beräknas. Felens storlek är förknippade med begreppen repeterbarhet och re-
producerbarhet.67

Systematiska fel 

Fel som inte kan isoleras genom upprepade mätningar är systematiska och härrör från att det 
finns en konstant störsignal i mätsystemet. Eftersom systematiska fel ofta är förknippade med 
mätsystemet självt, är felet ofta svårt att upptäcka och hantera utan adekvat referensutrustning.68

Antagandet att medelvärdet av flera mätningar är det sanna värdet gäller bara då mätfelen är 
jämnt distribuerade på båda sidor om medelvärdet, d.v.s. då positiva och negativa fel tar ut var-
andra. Sannolikheten att medelvärdet beskriver det verkliga värdet bestäms av hur mycket sprid-
ning det finns på värdena. Detta beskrivs av standardavvikelse och varians.69

Uppskattning av fel70 

För att kunna uttala sig om ett tillfälligt fels storlek, krävs ett signifikant dataunderlag i form av 
upprepade mätningar. Om dataunderlaget är tillräckligt stort kan instrumentets karaktäristik utlä-
sas ur den normalfördelning som mätvärdena bildar. 

 
Figur 5-8 Exempel på normalfördelning då ett mätinstruments spridning (precision) undersöks 
I figuren ovan gäller: 

x  = aritmetiskt medelvärde 

vx  = verkligt medelvärde 

ε  = systematiskt fel 

s  = standardavvikelse 

 

                                                 

 
67 Morris 1991, s.62 
68 Morris 1991, s.63 
69 Morris 1991, s.89 
70 Hågeryd 2005, s.32-33 
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Det aritmetiska medelvärdet är summan av ett antal värden dividerat med antalet värden. 

∑=
n

ix
n

x
1

1  

x  = aritmetiskt medelvärde 

ix  = mätvärde 

n  = antal mätvärden 

 

Tillfälligt fel definieras som -ix x . 

Standardavvikelsen som är ett mått på spridningen hos mätvärdena i en mätserie omkring det 
aritmetiska medelvärdet, bestäms av: 
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Om flera mätserier utförs är det troligt att man får olika medelvärden. Medelvärdets standardav-
vikelse beräknas: 

n
ssx =  

Felgräns: 

xst ⋅=ε  

Där t är en konstant beräknad med Students t-fördelning. 

Genom ovanstående beräkningar kan mycket information om mätsystemet utläsas. Standardavvi-
kelsen är således ett mått på de tillfälliga (slumpmässiga) variationerna runt medelvärdet och fel-
gränsen är det stationära (systematiska) felet. Det blir genom dessa beräkningar tydligt att de till-
fälliga variationerna är lättare att hantera än de systematiska. Vidare är antalet mätvärden viktigt 
för säkerheten i beräkningarna, särskilt då spridningen är stor. 

5.7 Validering 
Som ett led i valideringsprocessen är det viktigt att undersöka störande faktorer som påverkar 
mätningen på ett oönskat sätt. Störningarna kan vara systematiska eller slumpaktiga. Sytematiska 
störningar är ofta relativt enkla att kompensera då dess natur har utretts. Slumpmässiga störningar 
är å andra sidan mycket svåra att hantera och brukar därför hanteras som ständigt närvarande 
brus i mätningen. Att uppskatta storleken på detta slumpmässiga brus är viktigt vid fastställande 
av toleransnivåer. 

Systematiska fel 

Eftersom adekvat referensutrustning saknas för att utföra jämförande tester, har det inte gått att 
undersöka om mätningarna är behäftade med statiska fel, d.v.s. om mätningarnas noggrannhet är 
god. 

Slumpmässiga fel 

Utrustningens precision, d.v.s. förekomsten av slumpmässiga fel, har till viss del kunnat undersö-
kas genom upprepade mätningar. Att på detta sätt undersöka variationer är lämpligast om ett och 
samma prov kan testas flera gånger. Med denna utrustning kan dock varje prov endast testas en 
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gång eftersom de förstörs i och med provningen. Undersökningen har därför fått utföras så att 
liknade prover testats. Med ”liknande” menas att de är tagna nära varandra från samma stycke 
plåt. Härav införs naturligtvis en icke isolerbar slumpvariabel eftersom det inte går att veta att 
missfärgningsskyddet är exakt lika på alla prover. 

Flera försöksserier har gjorts för att undersöka precisionen. Eftersom det varit svårt att utföra 
undersökningarna under exakt samma förutsättningar, har inga riktigt stora försöksserier gjorts. 
Nedan visas resultatet av två olika undersökningar som väl illustrerar utrustningens karaktäristik. 

I den första undersökningen togs proverna från ett band direkt i produktionen. Dessa prover 
visade sig ha mycket dåligt missfärgningsskydd och får därför representera det övre mätområdet. 
Nedanstående figur visar att det finns en ganska stor spridning av värdena. Variationerna kan 
bero på skillnader mellan de testade proverna, men till största delen uppstår förmodligen varia-
tionerna på grund av slumpmässiga fel i mätningen. 

R2-a

Fr
eq

ue
nc

y

8,07,57,06,56,0

5

4

3

2

1

0

Mean 6,860
StDev 0,5297
N 18

Histogram of R2-a
Normal 

 
Figur 5-9 Precision vid undersökning av dåligt missfärgningsskydd 
I den andra underökningen användes prover som, i laboratorium, preparerats för att få så bra 
missfärgningsskydd som möjligt. Resultatet av testet bör därför ligga nära noll. Som framgår av 
figuren nedan resulterar, som väntat, flertalet mätningar i ett resultat nära noll. Några värden av-
viker dock kraftigt och ligger över det gränsvärde som är satt till 0,1. Det är dock föga troligt att 
dessa prover verkligen har sämre missfärgningsskydd. Denna typ av kraftiga avvikelser är inte 
specifikt för denna mätserie utan är ständigt förekommande.  
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Figur 5-10 Precision vid undersökning av bra missfärgningsskydd 
Utifrån ovanstående, och andra, undersökningar står det klart att mätningarna är behäftade med 
en stor del slumpmässiga variationer. Detta är naturligtvis något som inte är förvånade eftersom 
mätningarna är baserade på en kemisk metod som är ganska instabil. Det som däremot är be-
kymmersamt är att vissa mätningar uppvisar resultat som ligger ganska långt ifrån vad som är 
förväntat. 

Påverkande faktorer 

Som ett led i valideringen måste även faktorer som kan störa mätningen beaktas. Vissa undersök-
ningar har gjorts för att undersöka detta: 

• Omrörningshastighet – Flödet av elektrolyt förbi provet bör påverka de kemiska reaktio-
nerna. Ingen förändring har dock kunnat påvisas då omrörningshastigheten varierats. 

• Temperatur – Kemiska reaktioner är beroende av temperatur. Det har inte varit möjligt 
att undersöka hur temperaturväxlingar påverkar resultatet. Denna faktor är dessutom 
mindre intressant eftersom temperaturen i den lokal där utrustningen är placerat är rela-
tivt konstant. 

• Elektrolytens ålder – När samma elektrolyt använts vid flera analyser förorenas den av 
korrosionsprodukter. Det har aldrig testats hur denna parameter påverkar resultatet för 
mer än ca 20 tester i samma elektrolyt. De tester som har gjorts kan däremot inte påvisa 
någon avdrift. 

• Elektrolytens konduktivitet – Elektrolytens ledningsförmåga regleras genom tillsatsen av 
NaCl. Denna parameter är naturligtvis mycket avgörande för de elektrokemiska reaktio-
nerna. Undersökningar visar att förhållandet mellan konduktivitet och mätresultatet har 
ett linjärt samband med en förändringsfaktor av ca två. Det är således möjligt att till viss 
del styra mätutrustningens känslighet genom att ändra elektrolytens ledningsförmåga. 

• Provernas kondition – Proverna bör skyddas mot repor och föroreningar. En kraftig repa 
orsakar en förhöjd cellström till dess att repan fyllts med oxid. Mindre repor och förore-
ningar, t.ex. ett litet fingeravtryck, förfaller dock ha ringa påverkan. 

• Provernas ålder – Missfärgningsskyddet försämras på gamla prover, en analys av ett 
gammalt prov visar inte missfärgningsskyddets kondition då bandet tillverkades. 
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Figur 5-11 Sambandsdiagram för testresultatets relation till elektrolytens ledningsförmåga 

Problem uppmärksammade vid användning av testet 

Vid arbetet med denna rapport har cirka 500 analyser gjorts med denna mätutrustning. En bild 
över de problem som är förknippade med testet har därför börjat framstå. 

Det absolut vanligaste problemet som uppträder vid användandet av testet är att det inte startar 
då startkomando ges från VICO. Mätningen startar först då spänningen över cellen är konstant 
100 mV, om så inte är fallet försöker VICO återstarta mätningen tre gånger. Om inte mätningen 
startar beror det vanligtvis på att det är dålig elektrisk kontakt mellan provet och arbetselektoden. 
Detta kan bero på att elektroden har oxiderat, detta avhjälps genom att den slipas lätt med sand-
papper. Den dåliga kontaken kan även bero på att elektolyt har trängt in bakom provet. Detta 
problem är vanligt då tunna prover undersöks eftersom de lätt deformeras då de skruvas fast i 
provhållaren. Detta kan avhjälpas genom att ett mellanlägg av tjockare plåt placeras mellan provet 
och elektroden. Detta leder emellertid till fler ytor där dålig elektrisk kontakt kan uppstå.  

Ett något ovanligare problem är att VICO förlorar kontakten med mätdatorn, troligtvis till följd 
av att mikrodatorerna i den senare hakar upp sig. Eftersom det inte finns något enkelt sätt att 
nollställa dessa, är den enda lösningen att bryta strömmen till mätdatorn. För att vara säker på att 
nollställning skall ske måste dock strömmen vara bruten i minst en timma. En enkel resetknapp 
skulle således vara önskvärd. 

Det allvarligaste problemet är att vissa prover blir godkända på felaktiga grunder. Detta kan ske 
av två orsaker: 

Systemet kontrollerar att spänningen över cellen är 100 mV innan mätningen startar, men förefal-
ler inte kontrollera att den är stabil under mätningen. Vid ett antal tillfällen har spänningen för-
svunnit mitt under mätningen varvid även strömmen försvunnit. VICO rapporter således att re-
sultat2  är 0 mA d.v.s. ett godkänt resultat trots att någon egentlig mätning inte utförts. 

Det andra problemet är av samma art som det första men orsakas av systemet självt. Det förefal-
ler finnas en begränsning för hur stor strömmen genom cellen får bli. Då strömmen överstiger 10 
mA slås spänningen automatiskt av, utan att informera operatören. Mätningen kommer således 
att fortsätta och även här meddela att provet är godkänt. 
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På grund av dessa problem måste alltid resultat 1, som tas efter 10 sekunder, kontrolleras. Om 
resultat 2 är nära noll samtidigt som resultat 1 är betydligt större än noll, kan således slutsatsen 
dras att resultatet resultat 2 inte är korrekt. 

5.8 Resultat 
De bakomliggande metoderna och teorierna till det elektrokemiska testet är allmänt kända och 
accepterade. Denna typ av mätning är dock i första hand avsedd för undersökningar av mer labo-
ratorieartad karaktär. Att använda denna typ av utrustning för standardiserade underökningar i 
samband med acceptanskontroll är förknippad med vissa problem. Exempelvis är de många 
oförklarligt avvikande provresultaten problematiska eftersom det kräver att operatören har kun-
skap nog att värdera informationen. Risken för tillfälliga avvikelser har också till följd att flera 
verifierande analyser måste göras vid varje provtillfälle. Detta innebär ett mycket tidskrävande 
arbete om alla leveranser av färdigglödgat material skall undersökas. 

Viss kritik mot det arbete som utfördes vid framtagandet av den elektrokemiska utrustningen 
måste framföras. Det var förmodligen förhastat att anse att Corestos metod var ”säker” med det 
lilla faktaunderlag som fanns. Det kan tyckas märkligt att de delvis konstiga resultaten som fram-
kom vid analyser av produktionsprover i det närmaste ignorerades till förmån för laboratoriepro-
verna. 

Provningsmetoden är relativt säker för att undersöka ytterligheter, d.v.s. identifiera prover med 
mycket bra respektive mycket dåligt missfärgningsskydd. Av alla de produktionsprover som un-
dersökts är det emellertid inget som överhuvudtaget varit i närheten av den nivå som satts som 
gränsvärde. Att i dagsläget använda denna metod som acceptanskontroll är därför meningslöst 
eftersom det knappast finns något intresse av att veta att alla levererade produkter har dåligt (un-
derkänt) missfärgningsskydd. 

Att använda denna mätutrustning som verktyg vid processförbättring är möjligt om ovanstående 
problem beaktas. Det är förmodligen möjligt att genom direkta jämförelser avgöra om olika pro-
ver, inom ramen för mätningens precision, har inbördes skillnader i missfärgningsskyddet.  
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6 Analys av produktionsprocessen 

Eftersom det efterhand framkommit att missfärgningsskyddet på det producerade materialet är 
mycket dåligt i förhållande till de resultat som nås då prover prepareras i laboratoriet, måste det 
fortsatta kvalitetsarbetet inriktas på att förbättra produktionsprocessen. Eftersom missfärgning 
troligtvis inte uppkommer till följd av tillfälliga fel i produktionsprocessen, går det inte att ”mäta” 
bort problemet. Processen är därför behäftad med ett kroniskt fel som innebär att alla leveranser 
ligger på gränsen till att drabbas av missfärgning. 

I detta kapitel påbörjas därför arbetet med att undersöka hur parametrar i produktionsprocessen 
påverkar missfärgningsskyddet. 

I kapitlets inledning motiveras valet av metod för att undersöka processparametrar. Därefter pre-
senteras den grundläggande bakomvarande teorin för hur dessa undersökningar planeras, utförs 
och analyseras. 

De teoretiska modellerna tillämpas sedan på den för rapporten aktuella frågeställningen. Först 
redogörs hur försöket planerades, sedan hur provtagningen utfördes och slutligen följer den sta-
tistiska analysen. Utifrån de resultat som nåddes med huvudförsöket presenteras sedan resultatet 
från några verifierande undersökningar. 

Slutligen presenteras några tänkbara förslag på hur de problem som uppenbarade sig vid under-
sökningen kan lösas genom förändringar i produktionsprocessen. 

6.1 Flerfaktorförsök (DoE) 
Det finns liten eller ingen dokumenterad kunskap om hur processparametrarna vid anbringandet 
av missfärgningsskyddet i glödgningsugnen påverkar missfärgningsskyddet. Genom vissa spora-
diska försök och logiska antaganden finns en viss uppfattning om relationen mellan processpa-
rametrarna och missfärgningsskyddet.  

För att kunna utföra ett konstruktivt kvalitetsarbete måste produktionsprocessen vara robust. För 
att få kännedom om processen är robust eller vad som behöver göras för att den skall bli det, 
måste kännedom finnas om hur processen påverkas av processparametrar och störfunktioner. 
Processparametrarna kan väljas fritt inom vissa gränser men störfunktionerna är svåra att påver-
ka. Processparametrarna skall därför väljas på ett sådant sätt att produkten uppfyller de önskade 
egenskaperna samtidigt som störfaktorerna inverkar i så liten grad som möjligt.71

För att kunna basera beslut på fakta och för att kunna utföra kvalitetsförbättringar fodras att man 
systematiskt samlar in och analyserar data. I många fall är det inte tillräckligt med den data som 
insamlas under normal produktion. För att öka kunskapen om produkten eller processen är det 
därför nödvändigt att utföra planerade försök. Väl planerade försök ger information om vilka 
parametrar som påverkar processen och vilken nivå de skall ligga på för att uppnå optimalt resul-
tat. En väl genomtänkt försöksplanering är därför ett mycket viktigt led i produkt- och process-

 

 
71 Bergman 1992 s.11 
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utvecklingen. Försöksplanering som metod har därför fått stor genomslagskraft i och med de Sex 
Sigma -program som nu är vanliga i industrin.72

Det flerfaktorförsök som kan utföras inom ramen för detta examensarbete är inte tillräckligt om-
fattande för att självt utgöra grunden i ett fullskaligt kvalitetsprogram. Meningen är därför främst 
att finna en utgångspunkt för vidare arbete samt demonstrera hur detta verktyg kan användas i en 
industriell process. Den teoretiska bakgrunden har därför medvetet begränsats till de huvudsakli-
ga begreppen, istället har fokus lagts på att demonstrera den praktiska tillämpningen. 

6.2 Teori 
Flerfaktorförsök, eller ”Design of experiment” (DoE) som är den engelska benämningen, är en 
allmänt vedertagen metod som finns beskriven i en stor mängd litteratur. Metoden som beskrivs 
här är i huvudsak baserad på Bergman (1992) men metoden är, för denna uppgifts komplexitets-
nivå, helt överensstämmande med de beskrivna i t.ex. Montgomery (2005) och Engstrand (2003) 

Industriella försök är ofta mycket kostsamma. Detta gör att man ofta avstår från att överhuvud-
taget göra några försök eller att man endast utför några verifierande försök. Om man i ett senare 
skede kommer fram till att ansatserna var felaktiga, leder detta ofta till att stora delar av utveck-
lingsarbetet måste göras om. Det är således viktigt att göra rätt från början – noggrann försöks-
planering är ett måste för att finna orsakssamband.73

Det traditionella ”vetenskapliga” angreppssättet för att studera hur olika faktorer påverkar resul-
tatet är att endast variera en faktor medan de andra faktorerna hålls konstanta. Detta angreppssätt 
fungerar bra på så sätt att det blir tydligt hur resultatet påverkas av en ändring i enstaka paramet-
rar. Problemet med denna metod är dessvärre att samspelet mellan faktorer förbises.74 Det kan ju 
vara så att olika faktorer förstärker varandra, alternativt tar ut varandra, då fler faktorer ändras 
samtidigt. Med ett flerfaktorförsök används en effektiv metod som gör det möjligt att förutom att 
se hur enstaka faktorer påverkar resultatet, även undersöka samspelseffekterna för en ändring av 
flera faktorer samtidigt vid ett minimum av antalet utförda experiment.  

Denna typ av effektivt planerade försök har ett brett användningsområde i industriella tillämp-
ningar, nedan finns några vanliga områden:75

• Bestämma konstruktionsparametrar för en produkt eller tillverkningens processparamet-
rar så kraven uppfylls 

• Skapa kunskap om påverkande faktorer i samband med produktplanering, forskning samt 
processplanering 

• Ta fram underlag för lösning av kvalitetsproblem 

• Förbättra utbytet i en process 

• Produkten eller processen skall bli robust mot störningar 

Det kvalitetsproblem som beskrivs i denna rapport behöver bearbetas inom i stort sett samtliga 
dessa områden. På grund av de omfångsmässiga begränsningarna i detta projekt, begränsas för-
söket till enbart ge en grundläggande förståelse för processparametrarna samt inspirera till fortsatt 
arbete. 

 

 
72 Bergman 2001, s.169 
73 Bergman 1992, s.12 
74 Bergman 1992, s.15-17 
75 Bergman 1992, s.20 



Analys av produktionsprocessen 

2-nivåförsök 

Den vanligaste (enklaste) implementationen av ett flerfaktorförsök består endast av två nivåer på 
faktorerna. Nivåerna betecknas vanligtvis med + och -. Med k stycken påverkande faktorer som 
man vill studera på två nivåer, finns det således totalt 2k olika försöksbetingelser.76  

Ibland kan det vara lämpligt att använda mer än två nivåer på faktorerna. Exempelvis vill man 
kanske undersöka en tredje punkt mellan de två nivåerna. Problemet med sådana försök är att 
komplexiteten och antalet försök som måste genomföras ökar drastiskt. Samspelseffekter kan 
också vara svåra att tolka.77

För ett försök med tre faktorer kan de enskilda försöken illustreras med en kub där varje sida 
representerar en faktor och sidornas ändar motsvarar låg respektive hög nivå. Hörnen motsvarar 
således de olika försöken med gällande nivåer på de olika faktorerna. I figuren nedan kan således 
utläsas att försök nr 1 skall utföras med samtliga faktorer på låg (-) nivå.78

 
Figur 6-1 Ett fullständigt tredimensionellt faktorförsök illustrerat som en kub 
Kubens information kan också presenteras i en tabell, en så kallad planeringsmatris. Tabellen 
nedan motsvarar kuben ovan. Varje rad motsvarar ett försök och faktorernas nivåer ges av teck-
nen. För samspelseffekterna ges tecknet av en multiplikation av tecknen för de ingående huvud-
faktorerna. Exempelvis får samspelet AB i försök 1 positivt tecken eftersom tecknet för A (-) 
multiplicerat med tecknet för B (-) blir +.  

                                                 

 
76 Bergman 1992, s.51 
77 Bergman 1992, s.97 
78 Bergman 2001, s175 
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Tabell 6-1 Planeringsmatris för ett fullständigt försök med tre faktorer 

Nr: A B C AB AC BC ABC Resultat 

1 - - - + + + - Y1 
2 + - - - - + + Y2 
3 - + - - + - + Y3 
4 + + - + - - - Y4 
5 - - + + - - + Y5 
6 + - + - + - - Y6 
7 - + + - - + - Y7 
8 + + + + + + + Y8 

Effekter 

Faktorernas effekter kan beräknas som differensen mellan medelvärdet för resultatet då faktorn 
hålls på sin höga nivå och medelvärdet då faktorn är på sin låga nivå. Effekten för faktor A be-
räknas således: 

A = (Y2+Y4+Y6+Y8) / 4 – (Y1+Y3+Y5+Y7) / 4 

Effekterna för alla faktorer och samspel beräknas sedan på samma sätt. I planeringsmatrisen be-
räknas på detta sätt en effekt för varje kolumn i matrisen. 

Den genomsnittliga effekten av att höja nivån från låg till hög för en faktor kallas faktorns hu-
vudeffekt. Ett samspel mellan två faktorer innebär att den ena faktorns effekt beror på andra 
faktorns nivå79

Då alla effekter beräknats står det klart att vissa effekter är större än andra, men det räcker inte 
för att säga att de är signifikant större än de andra. Det behöv en måttstock för att avgöra vad 
som är stort och vad som inte är stort.  

Om effekterna sätts in i en normalfördelad modell kommer de signifikanta effekterna att passa 
dåligt i denna normalfördelning. Ofta säger man att en effekt är signifikant om den ligger längre 
bort än tre gånger standardavvikelsen. Ofta används en linjär normalfördelningsplott för att illu-
strera effekterna. De effekter (kontraster) som är slumpmässiga utgör en normalfördelning kallad 
referensfördelning. De effekter som faller utanför denna normalfördelning kan inte sägas vara 
slumpmässiga och är därför aktiva.80  

                                                 

 
79 Bergman 1992, s.52-53 
80 Bergman 1992, s.58 
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Figur 6-2 Normalfördelningsplott av effekterna (kontrasterna) till ett försök 
Enligt Paretro-principen är det oftast enbart några få faktorer som ger väsentligt bidrag.81 Det är 
därför troligast att fler enskilda faktorer är aktiva än samspel. Det är dessutom troligare att lägre 
ordningarnas samspel är aktiva. Man bör välja huvudfaktorerna som aktiva om de ingår i ett ak-
tivt samspel. 

Om man vet att vissa samspelseffekter är negligerbara i jämförelse med andra effekter kan man 
införa ytterligare en huvudfaktor som överlagras på detta samspel. På detta sätt kan ytterligare en 
faktor undersökas utan att antalet försök behöver ökas. Detta kallas reducerade faktorförsök.82

Felkällor 

Två fel kan uppstå vid valet av aktiva effekter:83

Det första felet är att välja ut en faktor som aktiv då den faktiskt inte är det. Slumpvariationen 
kan resultera i att en effekt ser ut att vara aktiv. Risken för denna typ av fel brukar kallas alfa.  

Den andra typen av fel innebär att en aktiv faktor inte upptäcks. Detta beror på att effekten är så 
liten att den är svår att urskilja ur slumpvariationen. Risken för denna typ av fel brukar kallas beta.  

Alfa och beta –problemen blir särskilt märkbara i välmatade försök där överlagringar används för 
att undersöka många faktorer med få försök och/eller då undersökningarna innehåller stor 
slumpvariation. 

                                                 

 
81 Bergman 1992, s.66 
82 Bergman 1992, s.83 
83 Bergman 1992, s.65-66 
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Arbetsgång 

Den allmänna arbetsgången vid försöksplanering kan kortfattad delas in i dessa steg:84

1. Definition av problemet 

2. Val av lämplig resultatvariabel 

3. Val av faktorer och nivåer 

4. Val av försöksplan och försöksordning 

5. Genomförande av experiment 

6. Statistisk analys 

a. Uppskattning av faktoreffekter 

b. Regressionsmodell 

c. Statistisk undersökning 

d. Förfining av modell 

e. Analys av modellnoggrannhet, restvärden 

f. Tolkning av resultat 

7. Slutsats och eventuella validerande försök 

Då valet av resultatvariabel görs är det viktigt att den mätprocess som skall användas är både dug-
lig och stabil.85 Instabilitet i mätutrustningen kan orsaka avvikelser som av misstag tolkas som 
aktiva faktorer i flerfaktorförsöket. För att undvika att systematiska fel från t.ex. mätprocessen 
påverkar en faktor att felaktigt bli aktiv, bör försöksordningen randomiseras. Osäkerheten mins-
kar också om upprepade observationer under samma försöksbetingelser utförs. Beräkningarna 
grundar sig sedan på det aritmetiska medelvärdet för dessa observationer. 

För att undvika fel bör flera mindre försöksomgångar göras snarare än en stor. Om endast ett 
fullmatat försöks görs måste verifierande försök göras för att inte felaktiga slutsatser skall dras. 

6.3 Upprättande av försöksplan 
I detta avsnitt beskrivs hur flerfaktorförsöket planerades med utgångspunkt av den arbetsgång 
som presenterades ovan. 

Definition av problemet 

Målen med denna undersökning är att se hur processparametrarna i glödgningsugnen påverkar 
kvaliteten på missfärgningsskyddet. Mycket lite är i dagsläget känt om samspelet mellan paramet-
rarna och resultatet. Meningen är att se om det är möjligt att förbättra missfärgningsskyddet ge-
nom att justera parametrar där detta låter sig enkelt göras utan modifikationer av processen. Me-
ningen är att resultaten skall ligga som grund för framtida möjliga handfasta modifikationer av 
processen 

 

 
84 Montgomery 2005, s.14, 225 
85 Bergman 1992, s.154 
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Val av lämplig resultatvariabel 

Eftersom det är förändringar i missfärgningsskyddets förmåga att motstå missfärgning som skall 
undersökas måste en resultatvariabel som är proportionell mot detta finnas. De huvudsakliga 
metoder som finns att tillgå är antigen klimattest (saltdimskåp) som visat sig vara tillförlitliga men 
långsamma, eller elektrokemisk provning (coresto) som är något mer osäker men snabb och läm-
nar ett numeriskt resultat. I kapitel 5 undersöktes detta tests robusthet, som uppskattades som 
tillräcklig för att upptäcka stora variationer. 

Som resultatvariabel väljs således slutvärdesströmmen som erhålls i coresto-testet. Resultatet blir 
således omvänt proportionellt mod missfärgningsskyddet och skall vara så lågt som möjligt. 

Val av faktorer och nivåer 

Innan faktorer till försöket kan väljas måste alla tänkbara faktorer som påverkar missfärgnings-
skyddet beaktas. Till detta användes ett stort Ischikawadiagram (Avsnitt 2.4). De ”intressantaste” 
faktorerna listas i tabellen nedan. 

Tabell 6-2 Tänkbara faktorer som påverkar missfärgningsskyddet 
Faktor Styrs av… Styrs av… 

Påverkande faktorer 

Branoral Missfärgningsskyddsvätskans sam-
mansättning 

Koncentrationer 

Quakerol 

Flöde  Påförd mängd missfärgningsskydd 

Bandhastighet Bandtjocklek 

Kylvattnets flöde  Temperatur vid behandling 

Ugnstemperatur Legering 

Ugnstemperatur Legering 

Emulsionsflöde 

Emulsionens sammansätt-
ning 

Föroreningar på bandytan 

Valsning i tidigare operationer 

Emulsionens kondition 

Störfaktorer 

Fel på maskin Utrustning 

Fel på Mätare 
 

Felaktigt maskinhandhavande 

Felaktigt inställt vätskeflöde  

Operatör 

Felaktig blandning av skydds-
vätska 

 

 

De faktorer som bedöms vara lämpliga att variera är mängden Quakerol respektive Branoral samt 
anoljningsflödet. Nivåerna på dessa sätts så att effekten av nivåskillnaden skall vara så stor som 
möjligt. Det är inte meningen att dessa nivåer skall vara optimala, utan bara ge en föraning om 
huruvida parameten bör vara stor eller liten för att ge bästa resultat. Eftersom försöket skall ut-
fördes på produktionsband, bör parametrarna emellertid inte väljas så att kvalitén på banden blir 
för dålig för att skickas till kund. 
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Nivåerna baseras på de nivåer som normalt används i produktionen: 

• Quakerolhalten är normalt 5 %, effekten av denna är okänd och därför bör den låga ni-
vån vara mindre än den vanliga och den höga vara lite större. En alltför hög nivå kan 
emellertid ge ett band som är ”oljigt”. 

• Branoralhalten är normalt 2 %,. Från tidigare försök har det visat sig att det är Branoralen 
som är mest kritisk för missfärgningsskiktet. Den koncentration som används idag före-
faller vara för låg. Därför bör den låga nivån vara samma eller större än nuvarande nivå. 
Den höga nivån bör vara ganska stor, men utan att orsaka avlagringar. 

• Anoljningsflödet varierar normalt med bandtjockleken (bandhastigheten) effekten av att 
höja denna är inte känd. Den låga nivån bör vara något lägre än den rekommenderade 
och den höga bör vara så stor som möjligt utan att ”dimman” i ugnen blir alltför mättad. 

En fjärde faktor lades till för att undersöka om missfärgningsskyddet blir annorlunda på bandets 
över- och undersida.  

Tabell 6-3 Valda faktorer och nivåer. * Baserat på en bandhastighet av ca 200 m/min 

Faktor Namn Låg nivå (-) Hög nivå (+) 

A Quakerol (%) 3 8 

B Branoral (%) 2 7 

C Anoljning (g/min) 30* (låg) 70* (hög) 

D Undersökt sida Undersida Översida 

 

Val av försöksplan och bestämning av försöksordning 

Den försöksplan som valdes var ett fullständigt faktorförsök. Anledningen till valen av denna 
plan var att ett fullständigt försök alltid ger information om alla faktorer och samspel utan att 
någon förbises på grund av dåligt val av överlagringar i ett reducerat försök.  

Om fyra faktorer används innebär detta att 16 försök måste utföras. För att minska risken för 
ovidkommande fel i resultaten, i första hand från mätfel, bestämdes att varje försök skall analyse-
ras tre gånger. Undersökningen kommer således att bestå av 48 mätningar. 

Från försöksmatrisen som skapades med de fyra faktorerna, randomiserades försöksordningen 
med Minitab. Försöksordningen avser i vilken ordning proverna skall analyseras med mätutrust-
ningen. Ordningen för framställandet av proverna i ugnen kunde av praktiska skäl inte göras på 
samma sätt utan fick göras på det sätt som var enklast.  

Utförande av försök 

Eftersom provtagningen ägde rum i produktionsprocessen med ”riktiga” band som skulle levere-
ras till kund, planerades försöket grundligt. Eftersom både Branoral- och Quakerolkoncentratio-
nen skulle varieras krävdes fyra olika missfärgningsskyddsblandningar. För att minska tidsåtgång-
en (varje band har en processtid av ca en timma) bestämdes att fyra band skulle användas, ett för 
varje blandning. Flödet ändrades så att varje bands första halva sprutades med lågt flöde och sista 
halvan med högt flöde. 

De band som valdes ut till testet var ”normalt” kabelmaterial (legering 0013) med tjockleken 
0,100 mm. Linjehastigheten för denna typ av material är 200 m/min och ungstemperaturen ca 
700ºC. Alla banden var identiska och glödgades under identiska förutsättningar. 

Den fjärde variabeln, bandsida, uppträder först då proverna undersöks. 
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Provtagning och undersökning 

Prover plockades ut från bandet dagen efter glödgningen i samband med att de skars till kund-
specifikation (40 mm) i ett av skärverken.  

Från varje försök togs tre prover som testades med den elektrokemiska utrustningen. Det är alltså 
fråga om repeterade mätningar och inte repeterade försök. Dessa repeteringar ger inte ökad in-
formation om flerfaktorförsöket i sig, utan används för att korrigera för fel i mätprocessen.86 
Anledningen till att försöken inte repeterades var att det dels skulle vara mycket tidskrävande och 
arbetsamt att framställa proverna, samt att den största felkällan inte ansågs ligga i framställandet 
utan snarare i mätprocessen. 

Proverna analyserades i randomiserad ordning enligt den fullständiga matrisen i 10.4Appendix A. 
För att undvika att prover med dåligt missfärgningsskydd skulle hamna utanför mätområdet (10 
mA), sattes elektrolytens konduktivitet till 2 mS/cm. Detta val genererar provresultat som är i 
storleksordningen hälften av de vid normala 4 mS/cm (enligt Figur 5-11). På detta sätt kompri-
meras således mätområdet på bekostnad av mätningens känslighet. Elektrolyten byttes efter var 
åttonde försök och konduktiviteten kontrollerades noggrant. 

I tabellen nedan visas resultaten som medelvärden av de tre undersökningarna. För fullständig 
resultatmatris se Appendix A. 

Tabell 6-4 Resultatmatris för flerfaktorförsöket 

     Resultat 

Försök Quakerol Branoral Flöde Sida Medelv. Stdav. 

1 3 2 L U 4,15 1,36 
2 8 2 L U 4,15 0,09 
3 3 7 L U 4,77 0,45 
4 8 7 L U 4,41 0,81 
5 3 2 H U 2,99 1,05 
6 8 2 H U 1,80 0,60 
7 3 7 H U 2,12 1,11 
8 8 7 H U 2,78 0,15 

9 3 2 L Ö 4,39 0,43 
10 8 2 L Ö 4,68 0,30 
11 3 7 L Ö 4,77 0,42 
12 8 7 L Ö 4,47 0,47 
13 3 2 H Ö 4,38 0,30 
14 8 2 H Ö 3,65 0,40 
15 3 7 H Ö 3,54 0,35 
16 8 7 H Ö 4,22 0,91 

                                                 

 
86 Montgomery 2005, s.13 
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6.4 Statistisk analys av försök 
Den statistiska analysen utfördes enligt de principer som beskrivs i teoriavsnittet . Alla beräkning-
ar gjordes med hjälp av programvaran Minitab R14. I nedanstående avsnitt ges en kortfattad ana-
lys av flerfaktorförsöket, för detaljerad utdata från Minitab se Appendix A. 

Uppskattning av huvudeffekter 

Genom en linjär normalfördelningsplot, Figur 6-3, av de standardiserade effekterna framgår att 
faktor C (flöde) och faktor D (bandsida) tillsammans med samspelseffekten CD, förefaller vara 
signifikanta. Trefaktorsamspelet ABC förefaller också vara signifikant, men genom att studera 
Paretodigrammet i Appendix A kan det misstänkas att så inte är fallet eftersom huvudfaktorerna 
A och B samt tvåfaktor samspelet mellan dessa inte är särskilt signifikant.  

Troligtvis är det den ensamma faktor C (flödet) som i huvudsak bidrar till att samspelet ABC blir 
signifikant. Ett intuitivt antagande är att en ökning av faktorerna A och B bara har effekt då flö-
det (C) är högt. Förmodligen är det så men det borde innebära att A och B var för sig blir signifi-
kanta då flödet ökas. Troligtvis är denna effekt för liten för att tydligt framträda ur ”mätbruset” i 
dessa mätningar. Samspelet ABC kommer därför inte ses som aktivt i de vidare analyserna av 
detta faktorförsök. 
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Figur 6-3 Normalfördelning av faktorernas och samspelens effekter 
En ny modell som bara innefattar faktorerna C och D undersöks nu. Genom att utesluta fakto-
rerna A och B som huvudfaktorer kan modellen nu ses som ett försök med två faktorer och 12 
upprepningar. Under förutsättning att de uteslutna faktorerna inte påverkar modellen, finns nu 
ett större statistiskt underlag för analys av de två återstående faktorerna. 

Regressionsmodell 

Från den nya modellen kan en regressionsmodell skattas som beskriver de signifikanta faktorer-
nas inverkan på resultatet. Modellens koefficienter beräknades av Minitab och återfinns i Appen-
dix A, dessa kan skrivas som en ekvation enligt nedan: 

Resultat = 3,83 – 0,65 · C + 0,43 · D + 0,33 · CD 

Eftersom målet är att minimera resultatvariabeln skall faktorerna C och D således sättas till opti-
mala nivåer. Eftersom detta är ett försök med två nivåer skall faktorerna sättas till antingen -1 
eller +1. Det inses lätt att C skall sättas till +1 (högt flöde) och D till -1 (undersida) för att resulta-
tet skall bli så lågt som möjligt. Det lägsta resultatet med denna modell blir således 2,42. På sam-
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ma sätt är det största värdet på resultatvariabeln, med faktorerna C och D på nivån -1 och +1, 
4,58. Noterbart är att både lägre och högre värden har uppmätts under försöket. 
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Figur 6-4 Samspelet mellan anoljningsflöde (faktor C) och bandsida (faktor D) enligt den förenklade modellen 
Genom att studera samspelet mellan faktorerna C (flöde) och D (Sida) står det klart att skillnaden 
mellan bandets sidor är liten då flödet är lågt, men stor då flödet är högt. 

Modellnoggrannhet 

När ett antal faktorer och samspel bedömts som aktiva och skattats, har en förklarande modell 
åstadkommits. Utifrån denna modell kan det avgöras hur väl de uppmätta värdena sammanfaller 
med den teoretiska modellen. Differensen mellan dessa kallas restvärden. Genom att plotta rest-
värdena på olika sätt försöks systematiska variationer uppfattas. Om enstaka värden faller utanför 
modellen, kan detta bero på störande faktorer eller att mätningarna av annan anledning blivit 
felaktiga.87

Förutom de numeriska värdena på restvärdena presenterar Minitab dessa som fyra diagram som 
förenklar analysen, Figur 6-5. Restvärdena bör vara normalfördelade och genom att studera den 
linjära normalplotten förefaller de vara det med några få undantag. Histogrammet tyder på en 
acceptabel fördelning, dock skulle en högre täthet vid noll varit att föredra. Från de två andra 
diagrammen kan ingen särskild trend för restvärdenas storlek ses vare sig som en funktion av 
värdenas storlek eller försöksordningen. 

                                                 

 
87 Bergman 1992, s.71-76 
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Residual
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Figur 6-5 Grafisk presentation av restvärden 
Över lag framstår denna modell som trovärdig, det finns emellertid tre datapunkter som inte pas-
sar modellen. Restvärdena i fråga härrör från undersökning 22, 33 och 39. Troligtvis är dessa 
avvikelser inte ett resultat av något som kan relateras till det faktiska försöket, utan snarare tillfäl-
liga fel som uppstått under mätningen. Dessa enskilda avvikelser borde på grund av att flera upp-
repningar används, inte störa det allmänna resultatet nämnvärt. Konstaterandet att tillfälliga fel 
förekommer i mätprocessen är analogt med resonemanget i kapitel 5.8.  

6.5 Resultat av flerfaktorförsöket 
Resultatet av flerfaktorförsöket kan sammanfattas i följande punkter. 

• En förändring av missfärgningsskyddsvätskans blandning ger, med valda nivåer på para-
metrarna, inte någon märkbar förändring av skyddet. 

• Vid lågt vätskeflöde är skillnaden mellan bandet sidor liten. 

• Vid högt flöde förbättras inte bandets översida nämnvärt. 

• Vid högt flöde förbättras missfärgningsskyddet på bandets undersida markant. 

6.6 Verifierande försök 
Att en förändring av inhibitorkoncentrationen inte påverkar missfärgningsskyddet tyder på att 
redan den låga nivån i flerfaktorförsöket är tillräcklig och att prestandan inte ökar då koncentra-
tionen ökas. Motsvarande resultat framkom även vid undersökningarna i kapitel 4.6. 

De parametrar som måste undersökas vidare är således flödet och det faktum att skyddet blir 
olika på bandet sidor. 

Att vidare undersöka hur en ökning av skyddsvätskans flöde skulle förbättra skyddet är inte möj-
ligt med den utrustning som används nu eftersom en tillräcklig ökning relativt bandhastigheten 
inte kan göras. I avsnitt 6.7 presenteras möjliga metoder för att öka flödet av skyddsvätska. 
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Undersökning av variationer i missfärgningsskyddet 

Flerfaktorförsöket antyder att missfärgningsskyddet inte blir jämt fördelat över hela kopparytan. 
Skillnaden mellan bandets sidor blir större då flödet ökas. I flerfaktorförsöket undersöktes enbart 
prover från mitten av respektive bandsida. De indikationer på variationer som då uppkom, moti-
verar att en utökad undersökning av fenomenet genomförs. Undersökningarna utfördes med 
corestos elektrokemiska test.  

Från ett fullbreddsband togs prover från åtta positioner i bandets breddriktning, således under-
söktes hela bandets tvärsnitt. Från dessa positioner analyserades tre prover från vardera sidan av 
bandet i en randomiserad försöksordning - totalt 48 prover.  

Bandprovet härrörde från flerfaktorförsöket och var behandlat med 7 % Branoral och 3 % olja. 
Bandhastigheten var 200 m/min och missfärgningsskyddsflödet var förhöjt från normala 40 
g/min till 70 g/min. 

Resultatet från analysen sammanfattas i Figur 2-1, där graden av missfärgning presenteras som 
staplar. Varje stapel representerar ett medelvärde av de tre provernas överförda laddning (mC). 
Som referens testades även ett betat prov för att illustrera nivån för ett obehandlat prov. 

Spraymunstycket sitter som bekant så att det sprutar mitt på bandets undersida. Som synes i dia-
grammet blir missfärgningsskyddet riktigt bra just där sprutpistolen sitter. På bandets kanter och 
framförallt på bandets undersida är missfärgningsskyddet mycket dåligt. Genom att öka anolj-
ningsflödet blir missfärgningsskyddet märkbart bättre nära sprutmunstycket. På bandet ovansida 
är dock någon förbättring inte märkbar. Ökat anoljningsflöde resulterar alltså i att missfärgnings-
skyddet blir bättre där det redan är bra, men inte i övrigt.  

Denna underökning visar tydligt på de problem som finns med appliceringsprocessen. Det finns 
inte någon möjlighet att åstadkomma ett bra missfärgningsskydd som är jämt fördelat över hela 
bandet. För att förbättra processen måste därför radikala förändringar göras och alternativa appli-
ceringsmetoder undersökas. 
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Figur 6-6 Variation av missfärgningsskyddets kvalitet längs bandets bredd och över/undersida. 
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6.7 Alternativa appliceringsmetoder 
För att stabilisera missfärgningsskyddet är det primära målet att appliceringen blir jämn på hela 
bandet (och dess båda sidor). Någon form av modifiering av anoljningsutrustningen är således 
nödvändig. 

Nedan följer några förslag på andra metoder för att applicera missfärgningsskyddet. 

Förbättrad sprutning 

Den mest uppenbara förbättringen av det nuvarande systemet skulle vara att använda flera 
spraymunstycken som når bandets båda sidor. Istället för att använda tryckluftsdriva munstycketn 
skulle snålspolande luftfria munstycken kunna användas. Fördelen med att inte använda tryckluft 
är att turbulens undviks och vätskan i första hand lägger sig på metallytan istället för att virvla 
omkring i luften. 

Nackdelen med detta system är att en skrymmande anordning måste byggas mellan ugnen och 
haspeln. Eftersom den erforderliga vätskemängden för att erhålla tillräckligt skydd troligtvis är så 
stor att den inte naturligt avdunstar före haspeln, måste även en torkanläggning inräknas. Sam-
mantaget kan denna kombinerade applicerings- och torkanläggning vara svår att realisera utan 
stora ombyggnader. 

Bad 

Den optimala och, av leverantörer av missfärgningsskydd, rekommenderade88 metoden för appli-
cering är att låta bandet löpa genom ett bad. Anläggningen bör vara konstruerad så att kopparn 
befinner sig i badet under ca en sekund.  

För att undvika kristallavlagringar bör vattnet torkas av omedelbart efter behandlingen och sedan 
torkas med varm luft. Om bandet inte torkas, föreligger en risk att droppar med missfärgnings-
skydd stannar kvar på ytan och efterlämnar vita BTA-kristaller då vattnet avdunstar. 

 
Figur 6-7 Anläggning för applicering av missfärgningsskydd i ett bad 
Metoden med bad är den absolut bästa för att erhålla bra missfärgningsskydd. Nackdelen är att 
den är så tekniskt avancerad att den skulle vara omöjlig att inkorporera direkt i rullugnen. Istället 
skulle en fristående anläggning krävas för ändamålet. 

                                                 

 
88 Chiyoda II 
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Roller 

Något som kan sägas vara en kombination av de två metoderna ovan, är att använda en roller för 
applicering. En rolleranläggning består av två filtrullar som bandet passerar mellan. Rullarna är 
ihåliga och vätskan pumpas in i dess centrum och passerar sedan ut genom filten. 

Denna metod har den fördelen att det går att påföra en heltäckande film av vätska utan att an-
vända skrymmande anläggningar med sprutor eller bad. Eftersom appliceringen måste vara flödig 
behövs dock även här någon metod för att torka bandet. 

Rollers av fabrikatet Raziol används redan för andra ändamål i några maskiner bl.a. i skärverket 
6831. Raziols anläggning är mycket kompakt med en storlek om endast ett par decimeter på läng-
den och höjden. Till denna roller finns dessutom ett doseringssystem så att flödet av vätska kan 
regleras noggrant. 

 
Figur 6-8 Roller av fabrikat Raziol 
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6.8 Försök med Raziol-applicering 
Eftersom en rolleranläggning från Raziol fanns i skärverket 6831 var det relativt enkelt att testa 
hur denna fungerade som applicerare av missfärgningsskydd. Eftersom det fanns farhågor om att 
försöket skulle medföra negativa egenskaper på kopparbanden, användes ett skrotat band som 
glödgats enkom för att användas i testet. 

Vid testet hade kopparn kallnat till rumstemperatur. Flera olika ”recept” på missfärgningsskydd 
användes och bandhastigheten respektive flödet justerades för att åstadkomma en riklig applice-
ring. Någon särskild anordning för att torka bandet användes inte. Det visade sig dock att de 
gummimellanlägg som sitter mellan skärstålen fungerade ypperligt för att skrapa bort överflödig 
vätska.  

Trots att bandet upplevdes vara torrt då det nådde haspel visade det sig efter ett par dagar att 
några prover blivit fläckvis missfärgade. Denna missfärgning uppträdde på prover som behand-
lats med vätska innehållande Quakerol-olja. Några tecken på avlagringar av BTA kunde dock inte 
konstateras. 

 
Figur 6-9 Kopparyta missfärgad av Quakerol-olja 
Resultaten av försöket med denna appliceringsmetod presenteras i nästkommande kapitel. 
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7 Extern referens - Chiyoda Chemical 

Det japanska företaget Chiyoda Chemical som tillverkar korrosionshämmande produkter för 
behandling av metall, har föreslagit att deras produkter Chiolight C-143 eller Chiolight C-144 
skulle vara bättre som missfärgningsskydd än den nuvarande inhibitorn Branoral C10. Chiyoda 
förfogar även över ett eget laboratorium där de kan testa missfärgningsskyddets prestanda med 
ett flertal metoder. För att visa sina egna produkters förträfflighet har därför Chiyoda erbjudit sig 
att analysera prover behandlade med deras egna produkter gentemot det befintliga missfärgnings-
skyddet. 

Genom att låta Chiyoda testa prover som även testats lokalt med Corestos elektroniska test ges 
en möjlighet att jämföra det senare mot en extern referens. 

Bland de prover som skickades till Chiyoda återfinns både sådana preparerade med den vanliga 
spraymetoden samt prover från försöket med Raziol-applicering, kapitel 6.8. 

7.1 Chiyodas tidigare tester 
Några år innan arbetet med denna rapport inleddes utförde Chiyoda, i marknadsföringssyfte, ett 
antal test för att visa sina produkters förträfflighet gentemot den gamla inhibitorn Branoral. 

I detta avsnitt beskrivs det testmetoder som använts, samt de resultat som nåddes. 

Metod 

De prover som tillverkas av Chiyoda själva prepareras genom att betad koppar under tre sekun-
der doppas i olika varianter av missfärgningsskydd uppvärmd till 60°. Vätskan torkas omedelbart 
av från kopparytan.89

Det viktigaste missfärgningstestet som Chiyoda använder är ett så kallat fuktcykeltest, wetting 
cycle test. Denna provningsmetod är framtagen för att simulera de förhållanden som råder inne i 
en kopparbandsspole då den utsätts för varm och fuktig väderlek. För att efterlikna förhållandena 
inne i spolen lamineras tre prover genom att de, medelst en tving, pressas samman av en kraft om 
ca 100 N. Provknippet placeras sedan i en miljö där luftfuktigheten är 93 % och temperaturen 
varieras mellan 25°C och 65°C enligt nedanstående figur. 

 
Figur 7-1 Temperaturen i testmiljön under en testcykel, luftfuktigheten är konstant 93 %. 
Efter ett antal cykler inspekteras graden av missfärgning visuellt och betygsätts på en femgradig 
skala enligt figuren nedan.90

                                                 

 
89 Chiyoda Chemical (I), s.2 
90 Chiyoda Chemical (I), s.3 
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Figur 7-2 Mall för bedömning av missfärgningens omfattning.91

Chiyoda testade på detta sätt sina egna produkter i olika koncentrationer samt Branoral i den 
koncentration som normalt används i produktionen i Finspång, det vill säga 2 %. Något prov där 
även Quakerol-olja används har inte testas. Resultatet av undersökningen framgår ur figuren ned-
an. 

Resultat 

Enligt figuren nedan är det tydligt att Chiyodas produkter, Chiolight C-143, C-144, redan i låga 
koncentrationer utgör ett mycket bättre missfärgningsskydd än Branoral C10, både på kort och 
längre sikt.  

 
Figur 7-3 Resultatet av fuktcykeltest av prover preparerade av Chiyoda.92

En annan egenskap hos Chiolight som Chiyoda framhåller är dess förmåga att i liten omfattning 
lämna fläckar efter sig på kopparytan i form av vita kristaller. För att visa denna egenskap utförde 
Chiyoda ett ”spot test”. Detta test innebär att en droppe missfärgningsskydd läggs på en betad 
kopparyta som sedan placeras i en ugn där vätskan avdunstar.93 Försöket visade att båda Chio-
light-produkterna i koncentrationer mellan 0,5 % och 1,5 gav små avlagringar. Branoral C10 gav 
avsevärt mer iögonfallande avlagringar.94

Analys 

Försöken ovan är således gjorda helt och hållet på Chiyodas villkor, både vad gäller preparering 
av prover samt testning. Detta innebär naturligtvis att tolkningen av resultaten måste vara något 
försiktig eftersom det inte är fråga om något oberoende test. Proverna är preparerade under om-
ständigheter som får anses optimala, något som inte är möjligt i verkligheten. Provresultaten är på 

                                                 

 
91 Chiyoda Chemical (I), s.6 
92 Honda 2004, s.1 
93 Chiyoda Chemical (I), s.7 
94 Honda 2004, s.3 
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detta sätt teoretiska eftersom det förmodligen inte är möjligt att åstadkomma lika bra, eller bättre, 
resultat i en industriell process. Det är inte känt exakt hur provningen har utförts, t.ex. om resul-
taten genererats som ett medelvärde av flera oberoende försök. Det är önskvärt med flera obero-
ende försök eftersom endast en liten skillnad i förehavandet vid prepareringen av proverna skulle 
kunna innebära stora skillnader för resultatet. Det faktum att provet behandlat med Branoral är 
märkbart sämre än alla andra prover, indikerar ändå att det faktiskt är något sämre. 

Resultatet av underökningen av avlagringar på koppar får anses vara rimligt eftersom Chiolight 
och Branoral är baserade på olika lösningsmedel. Lösningsmedlet i Branoral är isopropanol, som 
är mycket flyktigt och avdunstar snabbt. Det finns därvid ingenting som binder BTA-kristallerna 
då även vattnet avdunstat. Chiolight C-143, 144 förefaller däremot att vara löst i en något oljig 
vätska som förmodligen inte är speciellt flyktig. Det borde därför vara möjligt att BTA:n fortfa-
rande förblir bunden till lösningsmedlet även då vattnet avdunstat och därmed minskar risken för 
kristallutfällning. 

7.2 Preparering av produktionsprover 
Chiyoda erbjöd sig även att testa prover som behandlats med missfärgningsskydd enlig gällande 
rutiner i Finspång. Proverna skulle behandlas både med ordinarie missfärgningsskydd samt med 
Chiyodas produkter. Förutom att undersöka om Chiolight är ett bättre missfärgningsskydd, var 
detta också ett utmärkt tillfälle att få en utomstående analys av produktionsmetoden. Eftersom 
proverna också kunde testas parallellt med den lokala elektrokemiska utrustningen, kunde Chiyo-
das provresultat även användas som en referens för att validera denna utrustnings relevans. 

Eftersom det test som Chiyoda använder tar lång tid att utföra, förväntades provresultaten först 
efter flera månader. Det var därför viktigt att försöka få fram så mycket information som möjligt 
från dessa prover eftersom ytterligare prover skulle dröja allt för lång tid att analysera. Då det 
genom tidigare undersökningar, kapitel 6, är känt att den nuvarande beläggningsprocessen, 
spraymetoden, på intet sätt är optimal bestämdes att även prover från den experimentella Raziol-
metoden skulle användas. 

Arbetet med att ta fram produktionsprover är omfattande eftersom det finns många praktiska 
problem förknippade med detta. För det första måste lämpligt materiel finnas till hands i glödg-
ningsugnarna och för det andra måste det missfärgningsskydd som skall användas blandas och 
fyllas i en av anoljningstankarna. Missfärgningsskyddets flöde måste sedan övervakas manuellt för 
att det skall vara säkert att önskad mängd missfärgningsskydd har använts. Det är dessutom inte 
möjligt att ta proverna direkt vid glödgningsugnen eftersom förhållandena ändras då maskinen 
stoppas. Det är därför önskvärt att provet tas från någon punkt längre in i bandet. Detta är inte 
praktiskt möjligt vid ugnen, utan lämpligare att göra först i skärverket. Arbetet med att analysera 
proverna skall inte heller förglömmas. 

Eftersom prover fanns sparade från både Raziol-försöket och flerfaktorförsöket var det naturligt 
att skicka dessa eftersom dessa var behandlade under kontrollerade omständigheter, samt att de 
grundligt hade undersökts med den elektrokemiska utrustningen. I samband med flerfaktorförsö-
ket hade även ett band behandlats med Chiolight C-144. Det fanns däremot inte tillräckligt med 
material av samma dimension för att även tillverka prover behandlade med C-143.  

De prover som valdes ut för att skickas till Chiyoda framgår av tabellen nedan. De fyra första 
proverna är beredda med den traditionella spraymetoden. Prov nummer 1 och 2 är behandlade 
med Chiolight C-144, det som skiljer proverna åt är missfärgningsskyddsvätskans flöde. Dessa 
prover var ”bonusprover” som behandlades i samband med flerfaktorförsöket fast de inte ingick 
i denna provserie. Proverna 3 och 4 är från flerfaktorförsöket och valdes för att de närmast mot-
svarade det missfärgningsskydd som normalt används. Skillnaden mellan dessa prover är också 
den mängd missfärgningsskydd som sprutats på kopparn. De sista fyra proverna kommer från 
experimentet med Raziol-utrustningen i skärverket. Eftersom den variant av provet behandlat 
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med 2 % Branoral och 5 % Quakerol, blev kraftigt missfärgat av oljan då högt flöde användes, 
valdes det prov som behandlats med det lite lägre flödet. 

Tabell 7-1 Prover som skickades till Chiyoda för analys. 

Metod Provnr. Kemikalie Linjehastighet m/min Flöde 

1 3 % C-144 200 200 g/min 

2 3 % C-144 200 70 g/min 

3 2 % C10 + 3 % NF71 200 70 g/min 

Spray 

4 2 % C10 + 3 % NF71 200 30 g/min 

5 1 % C-143 170 Högt flöde* 

6 1 % C-144 170 Högt flöde* 

7 2 % C10 + 5 % NF71 170 Lågt flöde* 

Raziol 

8 5 % C10 170 Högt flöde* 

 

För att inte Chiyodas opartiskhet i allt för stor utsträckning skulle ifrågasättas, utformades testet 
som ett blindtest. Chiyoda fick ingen annan information om proverna än provnumren.  

7.3 Produktionsproverna testade elektrokemiskt i Finspång 
Eftersom det är känt sedan tidigare att missfärgningsskyddet skiljer sig kraftig åt på över- och 
undersida med spray-metoden, presenteras mätvärden för bandets båda sidor. De resultat som 
presenteras i tabellen nedan är slutvärdet (momentanvärdet) på strömmen efter tio minuter samt 
överförd laddning som är integralen av strömmen under hela testet. Det senare resultatet visas 
inte för prov 3 och 4 eftersom ingen annan data än slutvärdet sparades för dessa prover. Alla 
resultat i tabellen är aritmetiska medelvärden av tre oberoende observationer. 

Under testet med den elektrokemiska utrustningen användes en elektrolyt med sämre lednings-
förmåga för spray-proverna (2 mS/cm) än Raziol-proverna (4 mS/cm). Anledningen till detta var 
att sprayade prover har så dåligt missfärgningsskydd att mätvärdena skulle kunna riskera att falla 
utanför mätutrustningens maximigräns av 10 mA. Genom att sänka elektrolytens ledningsförmå-
ga till hälften, halveras även mätvärdena. Resultaten för spray- respektive Raziol-proverna är där-
för inte direkt jämförbara eftersom värdena för sprayproverna ungefär skall dubbleras för att 
hamna på samma skala som Raziol-proverna. 
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Tabell 7-2 Resultat för provning med det elektrokemiska testet. 

Resultat efter 10 min (mA) Överförd laddning under 10 min (C=As) Metod Provnr. 

Översida Undersida Översida Undersida 

1 4,1 2,0 2,45 0,99 

2 4,0 3,7 2,48 1,85 

3 4,4 3,0 - - 
Spray 

4 4,4 4,2 - - 

5 1,5 1,03 

6 1,3 0,86 

7 0,6 0,34 
Raziol 

8 1,5 0,68 

 

I nedanstående figurer visas cellströmmens utveckling över tiden i det elektrokemiska testet. I 
dessa figurer framgår skillnaden mellan de två resultaten som presenteras i tabellen ovan. Slutvär-
det är inte alltid representativt för korrosionsförloppet under hela testet. Den överförda ladd-
ningen, enheten amperesekund eller coulomb, motsvarar arean under kurvan och ger därför en 
bättre bild av hur hela testet förlöpt. För proverna 3 och 4 finns ingen kurva sparad och därmed 
kan den överförda laddningen inte beräknas. 
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Figur 7-4 Ström över tid -kurva för prov nummer 1 och 2, Spray-metoden. 
Figuren ovan visar spray-proverna behandlade med Chiolight C-144, provets båda sidor har ana-
lyserats. De två översta kurvorna visar översidan, den indirekt sprayade sidan, på proverna be-
handlade med högt flöde (prov 1) respektive lågt flöde (prov 2). Skillnaden mellan dessa är up-
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penbarligen marginell och endast den lilla böjen i början skiljer dessa från ren koppar. De undre 
kurvorna visar undersidorna och i synnerhet prov 1 är mycket bättre än de övriga. Även undersi-
dan på prov 2 är mycket bättre än översidorna eftersom strömmen stiger långsammare trots att 
slutvärdet är i samma storleksordning. För proverna 3 och 4 finns inga kurvor, men från slutvär-
dena i tabellen är det rimligt att anta att de har samma utseende som kurvorna för proverna 1 och 
2, men med en generellt sämre nivå. 
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Figur 7-5 Ström över tid -kurva för proverna 5 till 8, Raziol-metoden. 
Proverna behandlade med Raziol-metoden gav ovanstående kurvor. De översta kurvorna, prov 5 
med 1 % Chiolight C-143 och prov 6 med 1 % Chiolight C-144, gav likartade kurvor där den 
sistnämnda är något bättre. Dessa kurvor har ett omvänt utseende mot brukligt då strömmen är 
större i början av testet för att sedan sjunka. Förklaringen till detta fenomen är troligtvis att det 
finns porer i BTA-ytan som medger viss oxidbildning. När porerna är fyllda med oxid, sjunker 
strömmen. Förmodligen skulle en något högre koncentration av kemikalierna ha inneburit bättre 
motstånd i testets inledning. Resonemanget om högre koncentration styrks av kurvan för prov 8 
som är behandlad med 5 % Branoral C10. För detta prov ligger kurvan inledningsvis mycket lägre 
än prov 5 och 6 för att sedan stiga till ett slutvärde i samma nivå som de två andra. Det förefaller 
emellertid något märkligt att en så hög koncentration som 5 % inte ger ett bättre slutvärde. Den 
nedersta kurvan som visar prov 7, behandlad med 2 % Branoral C10 och 5 % Quakerol NF71, 
har ett mycket bra utseende med konstant låg nivå. Det förefaller således som att Quakerol-oljan 
förstärker missfärgningsskyddet högst avsevärt. 

Sammanfattningsvis var samtliga prover som preparerats med Raziol-metoden betydligt bättre än 
proverna preparerade med den nuvarande spraymetoden. För dessa var det bara prover tagna på 
spraysidan (undersidan) och med högt flöde som gav någonting som är i närheten av godkända 
resultat. BTA blandat med olja ger mycket bra resultat med Raziol-metoden, troligen eftersom 
det relativt stora flödet gav en ordenligt ”fet” yta. Med spraymetoden är flödet för litet för att 
oljan skall bilda någon barriär, oljan har därvid ingen funktion. De rena BTA-produkterna, Chio-
light C-143 & 144 samt Branoral C10, har förmodligen likartade prestanda. Möjligen är Branoral 
något sämre än de övriga. 
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7.4 Produktionsproverna testade av Chiyoda95 96 
Motsvarande prover som testats lokalt med den elektrokemiska metoden, skickades till Chiyoda i 
Japan. För att minimera risken för att fukt skulle tränga in i förpackningen och bryta ner miss-
färgningsskyddet, förpackades dessa väl med både papper och tättslutande plast. Kopparproven 
var ihoprullade för att motsvara förhållandena för ”riktiga” band. 

Alla prover skickades samtidigt i samma paket. Inga uppgifter, förutom de beskrivna i början av 
kapitlet, finns om provningsförfarandet.  

Proverna testades med wetting-testet under 40 testcykler, dvs. totalt 720 timmar. Med jämna mel-
lanrum studerades och betygssattes missfärgningen enligt Figur 7-2. 

 
Figur 7-6 Resultat av wetting-test av proverna behandlade med spraymetoden, prov 1 till 4. 
Proverna 1 och 2, behandlade med Chiolight C-144 vid högt respektive låg flöde, gav likvärdiga 
resultat. För proverna 3 och 4 är skillnaden mellan lågt och högt flöde tydlig i testets första halva. 
Under de första cyklerna är prov 3 (högt flöde) bäst av alla prover för att sedan snabbt försämras. 
Prov 4 (lågt flöde) är sämst genom hela testet. Ingen information finns om vilken sida av prover-
na som undersökts.  

                                                 

 
95 Maeda 2005 
96 Maeda 2006 
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Figur 7-7 Resultat av wetting-test av proverna behandlade med Raziol-metoden, prov 5 till 8. 
Resultaten för Raziol-proverna visar att prov 8, behandlat med 5 % Branoral C10, ger bäst resul-
tat. Framförallt under de första tio cyklerna presterar detta prov mycket bra. Proverna 5 och 6, 
behandlade med Chiolight C-143 respektive C-144, ger mycket likartade resultat och ger accepta-
belt skydd i testets början. Mot slutet stiger dock missfärgningsgraden till en oroväckande hög 
nivå. Den konstanta nivå efter 15 cykler som prov 8 uppvisar, är förmodligen att föredra. Prov 
nummer 7, behandlat med 2 % Branoral C10 och 5 % Quakerol NF71, ger ganska bra missfärg-
ningsskydd under de fem första cyklerna men försämras sedan snabbt.  

Chiyoda har även analyserat koncentrationen av Chiolight C-143 (egentligen BTA-
koncentrationen) på kopparytan. Metoden som har använts för denna analys är inte känd. 

Tabell 7-3 Uppmätt koncentration av BTA på kopparytan. 

 
En jämförelse av tabellen ovan och resultatet av wetting-testet visar att uppmätt koncentration 
korrelerar dåligt med faktiskt missfärgningsskydd. Prov nummer 1 har nästan tre gånger så stor 
koncentration av BTA som prov 2. Likväl ger dessa prover likvärdiga resultat i missfärgningstes-
tet. På samma sätt har prov 7 en relativt hög koncentration av BTA, men presterar ändock dåligt i 
wetting-testet. Med undantag för prov 1, stämmer dock antagandet att koncentrationen av BTA 
blev högre på proverna behandlade med Raziol-metoden tack vare den flödiga användandet av 
missfärgningsskydd. 
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Chiyoda rapporterar också att proverna 5 till 8 har en något rödaktig färg. Genom att tvätta pro-
verna med svavelsyra försvann emellertid den rödaktiga färgen. Det är osäkert vad som orsakar 
den rödaktiga färgen. 

Genom en FT-IR-analys av samtliga prover fann Chiyoda okända organiska föreningar på kop-
parytan som inte härrör från missfärgningsskyddet. Förmodligen påverkar dessa föreningar hur 
BTA binds till kopparn. 

 

Okända föreningar 

Figur 7-8 FT-IR-analys av prov 3, det gula partiet markerar okända organiska föreningar funna på alla 
prover som skickats till Chiyoda. 

7.5 Resultat 
Av de elektrokemiska mätningarna framgick att det var stor skillnad, framför allt vid höga flöden, 
mellan över och undersida på proverna behandlade med spraymetoden. Proverna behandlade 
med Chiolight C-144 föreföll också vara något bättre än de behandlade med Branoral C10 + Qu-
akerol NF71 -emulsion. Chiyodas prover visade däremot inte någon signifikant skillnad mellan 
högt och lågt flöde för C-144. För proverna med C10+NF71 finns emellertid en viss skillnad 
mellan de olika flödena. Märkligt nog är den senare med högt flöde bättre än C-144 under testets 
första hälft för att sedan vara sämst vid testets slut. Det är därför svårt att uttala sig om vilket 
missfärgningsskydd som är att föredra. Klar är att C-144 är att föredra sett till hela testet och att 
det andra missfärgningsskyddet inte skall sprutas med för lågt flöde. Eftersom C-144 generellt har 
sprutats med högre flöde, går det inte att utesluta att resultaten skulle vara helt jämförbara vid 
samma flöde. Huruvida det är provets över- eller undersida som testats av chiyoda är också viktig 
för jämförelsen med det elektrokemiska testet. Om det är översidan som testats är det en förklar-
ing till de små skillnaderna mellan proverna, detta borde dock ha resulterat i mycket sämre resul-
tat eftersom tidigare prov visar att översidan är i det närmaste helt oskyddad. 

För Raziol-proverna stämmer iakttagelserna från de båda testen väl överens så till vida att Chio-
light C-143 och C-144 med koncentrationen 1 %, har liknande prestanda och att 5 % Branoral 
C10 är något bättre. Slutsatsen är att Chiolight förmodligen skulle prestera minst lika bra som 
Branoral vid samma koncentration. Jämförelsen av prov 7, behandlad med 2 % Branoral C10 och 
5 % Quakerol, i de båda testen är mycket intressant. I de elektrokemiska mätningarna var detta 
prov absolut bäst, medan Chiyodas wetting-test visade att det vara absolut sämst. Det förefaller 
som att tillsatsen av olja, Quakerol NF71, har helt motsatta effekter i de båda testen. I det elek-
trokemiska testet verkar oljan som en barriär på kopparytan och isolerar provet från elektrolyten. 
Nackdelen med denna Oljefilm är att den även hindrar BTA från att nå fram och bindas till kop-
parn. I det mer verklighetstrogna wetting-testet förefaller det som att oljefilmen ger litet skydd 
och bristen på bunden BTA blir ett problem. 
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Jämförelsen mellan de två testmetoderna visar att det är mycket större skillnad mellan spraypro-
verna och Raziol-proverna med det elektrokemiska testet än med Chiyodas wetting-test. Anled-
ningen till denna skillnad är antingen att Raziol-proverna har egenskaper som bara framträder i 
det elektrokemiska testet, eller att missfärgningsskyddet på dessa prover åldrats mycket snabbare 
än sprayproverna på vägen till Chiyoda. De relativa nivåerna inom varje provgrupp, prov 1 till 4 
och prov 5 till 8, är emellertid i samma storleksordning för båda provmetoderna, med undantag 
för prov7. Därför är det osannolikt att provmetodernas egenskaper skulle orsaka nivåskillnaden 
mellan provgrupperna. Att missfärgningsskyddet försämras över tiden kan bero på att BTA inte 
har tillräckligt stark bindning till kopparn. Som visas i avsnitt 4.6, är temperaturen avgörande för 
hur BTA binds till kopparn. När spraymetoden används är kopparns temperatur ca 60-70°C då 
missfärgningsskyddet sprutas på bandet. Försöket med Raziol-metoden utfördes i rumstempera-
tur. BTA-molekylens bindning till kopparn blir således starkare då spraymetoden användes. Ef-
tersom kopparbandet nästan dränktes med missfärgningsskyddsvätska vid Raziol-försöket, var 
bandet inte helt torrt när det nådde haspeln. Den fukt som fanns kvar kan ha brutit ner missfärg-
ningsskyddet. 

Den rödaktiga färg som Chiyoda uppmärksammade på Raziol-proverna, kan kanske ha ett sam-
band med den stora mängd missfärgningsskydd som dessa band behandlades med. Troligare är 
dock att dessa prover fick denna röda färg redan vid glödgningen. Försöksbandet som användes 
för dessa försök var ett skrotband som glödgades enkom för detta test utan att sedvanliga före-
skrifter nödvändigtvis har används. Bandet kan därför ha blivit något överglödgat och oxiderat 
något redan i ugnen. 

Chiyoda klagar även på att det finns okända organiska föreningar på ytan som hindrar BTA från 
att bindas till kopparn. På de band där Quakerol NF71 har använts kan de okända föreningarna 
möjligen komma från denna olja. På de andra proverna måste dessa föreningar komma från vals-
processen före glödgningen. Chiyodas observation bekräftar vad som sedan tidigare är känt från 
undersökningar97 98 av förekomsten av ytkol. 

Sammanfattningsvis är de viktigaste slutsatserna av detta jämförande test att den elektrokemiska 
mätutrustningen åtminstone ger en indikation om hur ett prov skulle klara ett mer tidsödande 
verklighetstroget test. Chiyoda Chemicals produkter ger minst lika bra missfärgningsskydd som 
Branoral i samma koncentration. Resultaten blir dock inte på långa vägar lika bra som i det försök 
där Chiyoda själva preparerat proverna. Någon tillsats av olja som Quakerol NF71, bör inte an-
vändas eftersom den försämrar BTA:s förmåga att bindas till kopparn och endast kortsiktigt ”lu-
rar” det elektrokemiska testet. 

 

 

 
97 Einarsson 2002 
98 Magnusson 2002 
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8 Förslag på förbättringar 

I detta kapitel föreslås några förbättringar som kan göras för att förbättra missfärgningsskyddet. 
Förslagen skall inte ses som några konkreta tekniska lösningar på problematiken, utan snarare en 
indikation på hur det fortsatta förbättringsarbetet kan bedrivas. 

8.1 Förbättringar i produktionsprocessen 
I kapitel 6 visades att en viktig parameter för att förbättra missfärgningsskyddet är att öka flödet 
av skyddsvätska. Med den appliceringsmetod som används idag är det inte möjligt att öka flödet 
tillräckligt mycket – särskilt inte med tunna band som kräver hög bandhastighet. Skyddet blir 
även ojämnt, där framför allt ena sidan blir mycket dåligt behandlad. För att nå en långsiktig för-
bättring av missfärgningsskyddet måste därför appliceringsmetoden förbättras. 

I avsnitt 6.7 presenterades några tänkbara ersättningsmetoder. De underökningar som gjorts med 
rollerapplicering verkar resultatmässigt lovande och utrustningen är dessutom relativt enkel att 
installera i ugnen. Ytterligare underökningar av denna metods möjligheter bör utredas. 

I samband med Raziol-försöket och den parallella underökningen gjord av Chiyoda väcktes frå-
gan varför inte denna metod gav ännu bättre resultat. Metoden har förutsättningar att fungera 
mycket bättre. Chiyoda fann rester av okända tunga kolväten som inte kunde härledas till varken 
BTA eller Quakerol-oljan. Nämnda rester har även observerats som sidoinformation i tidigare 
tester. Förmodligen blockerar dessa rester BTA:s förmåga att bindas till kopparn. Nedanstående 
figur visar hur valsolje- och emulgatorrester konkurrerar om utrymmet med BTA-molekylen. 

 
Figur 8-1 Illustration av problemet med föroreningar på kopparn 
Oljeresterna härrör från de valsningsprocesser som föregår glödgningen. En preventiv åtgärd för 
att minska problemet är att kontrollera att inte onödiga mängder olja appliceras i dessa processer. 

En mer handfast metod att lösa detta problem är att försöka ”tvätta” bort föroreningen. Detta 
skulle dock kräva en separat process liknande den nedan. En rengörningsanläggning skulle med 
fördel kunna kombineras med en appliceringsanläggning av missfärgningsskydd där bandet passe-
rar ett bad innehållande BTA innan det torkas.   
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Figur 8-2 Anläggning för sträckbetning 
En kombinerad tvättnings- och missfärgningsskyddsanläggning är en kostsam investering men 
med den information som finns, den optimala lösningen på de kroniska problemen. 

8.2 Alternativ metod för mätning av kvalitet 
Att använda acceptanskontroller i stor omfattning är inte, i likhet med resonemanget i kapitel 2, 
någon bra lösning för att säkerställa god kvalitet. Den kontrollutrustning som beskrivits i denna 
rapport är särskilt olämplig eftersom syftet med kontrollen är att avgöra om ett parti skall god-
kännas. Minsta osäkerhet i detta beslutsfattande kan leda till mycket stora kostnader. Att utrust-
ningen dessutom är svåranvänd och tidskrävande ökar problematiken. 

En bättre metod är att övervaka och styra den process där kvalitetsbristen uppstår. Med detta 
angreppssätt kan det vara möjligt att upptäcka och åtgärda fel innan problemet fortplantat sig så 
långt att material måste kasseras. 

Den process som är viktigast för missfärgningsskyddet är den process där skyddet appliceras. I 
kapitel 6 påvisades vissa problem som är kopplade till maskinens konstruktion, t.ex. ojämnheter i 
missfärgningsskyddet. Denna typ av problem bör betraktas som statiska fel - som inte med lätthet 
kan åtgärdas. Dessa fel är konstanta över tiden och orsakar inte några tillfälliga avvikelser, men är 
likväl allvarliga eftersom de sätter problemets ”normalnivå”. 

Tillfälliga fel som kan uppstå i produktionsprocessen är i första hand förknippade med den mänsk-
liga faktorn. Det är inte osannolikt att startandet av appliceringen av missfärgningsskyddet glöms 
då det inte används på alla produkter och måste göras manuellt. Vidare kan flödet, medvetet eller 
omedvetet, ställas på fel nivå. Eftersom det helt saknas automatisk övervakning av flödet är det 
upp till operatören att tillse att det är korrekt. 

Vissa tekniska fel kan också påverka flödet; klumpar i emulsionen kan till exempel fastna i spray-
munstycket och påverka flödet och en viss instabilitet i justeringen av flödet gör att det kan driva 
bort från målvärdet. 

De tillfälliga felen berör således i första hand flödet. Om denna parameter skulle kunna övervakas 
och styras på ett bättre sätt skulle större stabilitet i processen erhållas. Information om flödet fås 
från flödesmätaren. I dagsläget använd detta instrument bara av operatören för att ställa flödet, 
ingen information sparas för eventuella framtida felsökningar. 

Eftersom flödesmätarna är digitaliserade är det möjligt att med enkla medel lagra information om 
flödet i ett datorsystem. För att undersöka möjligheterna att övervaka flödet och studera proces-
sens stabilitet, provloggades flödet under några dagar. Då flödet skall vara en funktion av band-
hastigheten, loggades även denna så att det i efterhand gickr att kontrollera att flödet ställts enligt 
föreskrift. 
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I figuren nedan visas resultatet av loggningen i komprimerad form. Kurvan för bandhastigheten 
har ett utseende av staplar där varje stapel motsvarar ett band. Kurvan för flödet har ett mycket 
kaotiskt utseende och kan knappast anses stabil. Intressant nog är flödet i det närmaste stabilt för 
ett antal band i mitten av loggningen. Den stabila perioden motsvarar ganska exakt ett skift - kan-
ske har denna operatör bättre ordning på flödet än de andra? 

Om flödet sätts i relation till bandhastigheten framgår att föreskrivet flöde sällan använts. Det 
förefaller som att flödet ställt på någon mellannivå oavsett hastigheten. 
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Figur 8-3 Loggning av flöde och hastighet under två dagar i maskinen 0633 
I figuren nedan visas en specialstudie av flödet för ett band. Diagrammets utseende är signifikant 
för många band som studerats och visar tydligt att det finns instabilitet i flödet. Det inställda flö-
det i början av bandet sjunker sakta. Att flödet är svårjusterat är känt sedan tidigare och denna 
loggning visar att det är viktigt att flödet fortlöpande kontrolleras och justeras. 

Kontrollen av flödet är dåligt definierad i föreskrifterna, därför infördes en tillfällig föreskrift 
under några dagar där operatören skulle avläsa och anteckna flödet fem gånger per band. Detta 
förfarande innebär visst merarbete för operatören, men borgar för att de ”värsta” avvikelserna 
upptäcks och justeras. 
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Figur 8-4 Flöde för ett band glödgat med bandhastigheten 320 m/min i maskin 0643 
Eftersom det inte går att automatsikt styra flödet med exempelvis en regulator är justeringen be-
roende av operatörens uppmärksamhet. Det enklaste sättet att justera flödet är att låta operatören 
kontrollera detta vid schemalagda kontrollpunkter. En mera automatiserad variant är att använda 
ett larm som påkallar operatörens uppmärksamhet då flödet avviker, exempelvis 10 %, från det 
föreskrivna. 

Att logga och spara information om flödet för varje band kan vara ett viktigt instrument för fel-
sökning vid en eventuell reklamation. Det är mycket värdefullt att kunna gå tillbaka och studera 
hur flödet av missfärgningsskyddet varit för ett enskilt band om detta senare blivit missfärgat. Det 
är då enkelt att fastslå om problemet orsakats av ett tillfälligt fel i flödet, eller om orsaken måste 
finnas på annat håll. 

För att loggningen skall vara meningsfull måste dock systemet för lagring av informationen för-
bättras. I dagsläget finns maskinparametrarna och bandinformationen på olika datasystem, vilket 
försvårar en eventuell samkörning. Det är således svårt att hitta information om ett visst band 
eftersom man måste veta när detta band är processat i respektive maskin. 

En integrerad databas där all (relevant) information om varje band och order lagras skulle vara ett 
kraftfullt redskap för uppföljning av även andra kvalitetsproblem än det som behandlas i denna 
rapport. 
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9 Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten och slutsatserna som uppnåtts inom ramen 
för detta examensarbete. De frågeställningar som sattes upp i avsnitt 2.6 kommer att avhandlas, i 
den mån de förblivit relevanta. 

9.1 Kvalitetsproblemet - nulägesanalys 
Sett till antalet reklamationer är inte kvalitetsproblemet överväldigande stort. Att använda antalet 
reklamationer som måttstock för kvalitet och kundtillfredsställelse är dock en grov förenkling. 
För det första kan det finnas ett stort mörkertal av missnöjda kunder som väljer att inte reklamera 
och för det andra kan vissa typer av kvalitetsbriser påverka kundens nöjdhet i extra stor omfatt-
ning. 

Lättare former av missfärgning må vara ett bagatellartat problem eftersom det är få kunder som 
uttryckligen kräver rena band. Men ett missfärgat band kan tolkas som ett tecken på att den all-
männa kvalitetsnivån på produkten är låg. Kunden förväntar sig således inte att materialet skall 
vara missfärgat även om detta inte finns som ett specificerat krav. Kravet är istället underförstått 
och skapar missnöje även om alla de andra, viktigare, parametrarna är nöjaktigt uppfyllda. 

De senaste åren har en rad förbättringsåtgärder vidtagits för att förhindra tillfälliga fel, exempelvis 
att missfärgningsskyddet tar slut. I takt med förbättringarna har antalet reklamationer minskat. 
Slutsatsen att tillfälliga fel vanligtvis orsakar reklamationerna ligger därför nära till hands.  

Förutom att studera antalet reklamationer finns det i dagsläget inga rutiner för att mäta eller upp-
skatta kvalitetsnivån. Även om nya rutiner minimerar sannolikheten för tillfälliga fel, finns det 
inget sätt att upptäcka om de preventiva åtgärderna fallerar. Några ”brandkårsutryckningar” kan 
inte göras eftersom det saknas ”brandlarm”. 

Förutom de tillfälliga felen finns det mycket liten kunskap om den allmänna kvalitetsnivån, de 
kroniska problemen. Det arbete som hitintills utförts inom detta område har inriktats på att i 
laboratorium optimera missfärgningsskyddets sammansättning. Någon helhetsstudie av alla, i 
produktionen ingående, processer har inte utförts. 

Kvalitetsproblemet med missfärgning är således utom kontroll även om antalet reklamationer är 
litet. 

9.2 Missfärgning och missfärgningsskydd 
Missfärgning uppstår i tre olika former: 

• Omedelbar, eller något fördröjd, missfärgning på grund av ”föroreningar”, t.ex. olja, som 
av misstag hamnat på bandet. 

• Omedelbar missfärgning på grund av kraftig oxidbildning vid felaktigt handhavande av 
glödgningsugnarna. 

• Långsam missfärgning på grund av korrosion under transport och lagring. 



Slutsatser 

 - 86 - 

De två första missfärgningsformerna faller utanför ramen för detta examensarbete då de inte 
omfattas av det missfärgningsskydd som används för att undvika den tredje formen av missfärg-
ning. 

Missfärgning genom korrosion uppstår genom att metallen reagerar med sin omgivning så att ett 
skikt av oxid och andra ämnen bildas på metallytan. I första hand oxideras metallen av luftens 
syre. Om föroreningar finns närvarande kan även andra föreningar blidas tillsammans med kop-
parn bl.a. kopparsulfat och kopparklorid. Kopparns reaktion med syre sker i två steg; Först bildas 
den röda koppar(I)oxiden och sedan den svarta koppar(II)oxiden. Korrosion inträffar inte i torr 
luft och även i fuktig luft sker reaktionen ganska långsamt. Reaktionshastigheten ökar med tem-
peraturen och över 200ºC oxideras kopparn ganska snabbt. 

I glödgningsugnen är temperaturen ca 700ºC, så den delen av förutsättningarna för hög reak-
tionshastighet är uppfylld. Luftfuktigheten är dock inte särskilt hög och dessutom är syrekoncent-
rationen reducerad. Viss oxidbildning redan i ugnen är således oundviklig. 

Eftersom korrosionshastigheten är beroende av att det finns fukt som kan utgöra en elektrolyt, är 
det viktigt att se till att banden hålls torra under transport. Detta uppnås idag genom att ett tätt-
slutande emballage används som förhindrar fukt från att komma in. Fukt som redan finns i pake-
tet sugs upp av absorbenter. Att helt eliminera risken för fukt är dock mycket svårt. 

Som komplement till de preventiva åtgärderna används även ett missfärgningsskydd som applice-
ras på kopparns yta. Skyddet består av olja, som är tänkt att bilda en vattenavstötande film och en 
inhibitor (BTA). Inhibitorn reagerar kemiskt med kopparn och bildar en barriär som bromsar 
jonvandringen mellan metallen och omgivningen. BTA binds lättare till Cu(I)oxid än till ren kop-
par, viss förekomst av oxid är således av godo då BTA appliceras. 

Det har i tidigare undersökningar visats att missfärgningsskyddet har god prestanda då applice-
ringen sker i laboratoriemiljö. Redan vid mycket små koncentrationer av BTA, var missfärgnings-
skyddet fullgott. Grundliga undersökningar har dock visat att missfärgningsskyddet på levererade 
produkter är mycket sämre än laboratorieproverna.  

Att ändra missfärgningsskyddsvätskans ”recept” genom att exempelvis öka BTA-
koncentrationen, ger ingen förbättring av skyddet.  

Oljans existensberättigande som missfärgningsskydd bör ifrågasättas eftersom den inte förbättrar 
skyddet och samtidigt orsakar klumpbildning när skyddsvätskan blandas. Förutom att oljan bör 
tas bort finns det i dagsläget ingen anledning att ändra koncentrationer eller fabrikat på inhibito-
rerna eftersom effekten av detta är liten. Med nuvarande kemikalier kan mycket bättre resultat nås 
genom att ändra beläggningsmetoden. En möjlig fördel med ett eventuellt byte till Chioligt istället 
för Branoral är att detta är en skräddarsydd produkt som är tänkt att användas utan extra olja 
enligt ”hemmagjort recept”. Chioligt är dessutom en oljebaserad inhibitor som förmodligen har 
mindre problem med kristallisering eftersom den inte torkar i luft. 

9.3 Mätutrustning 
För att säkerställa fullgott missfärgningsskydd på levererade produkter, anskaffades en testutrust-
ning. Detta test var tänkt att användas som acceptanskontroll genom att tillfälliga avvikelser skul-
le upptäckas och material eventuellt skrotas.  

Missfärgningstestet är baserat på en beprövad elektrokemisk metod som förenklats för att passa 
den aktuella applikationen. ”Beprövad” innebär att metoden tidigare använts för avancerade ana-
lyser av metallytor i laboratoriemiljö. Den inköpta utrustningen är dock mycket oprövad under de 
förutsättningar som den är tänkt att användas i. Det gränsvärde som finns för att godkänna miss-
färgningsskyddet är helt baserat på laboratoriepreparerade prover trots att de undersökningar 
som gjordes på produktionsprover indikerade att denna nivå inte är möjlig att uppnå. 
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Testets pålitlighet är också tveksam; främst eftersom resultaten, av oklara anledningar, ibland blir 
helt felaktiga. Noggrannheten har inte gått att undersöka närmare eftersom ingen referensutrust-
ning funnits tillgänglig. Jämförelser med resultaten från tester med annan typ av utrustning, visar 
ändå att noggrannheten är rimligt överensstämmande. Precisionen antas vara tillräckligt bra med 
undantag för enstaka helt avvikande mätvärdena. 

Risken för helt felaktiga mätningar innebär att det aldrig är tillräckligt med en mätning per prov, 
verifierande undersökningar måste alltid utföras. Mätprocessen kan därför inte sägas vara duglig. 
I det jämförande testet som utfördes i samarbete med Chiyoda har en intressant skillnad mellan 
de båda provningsmetoderna observerats. I det elektrokemiska testet får prover som belagts med 
extra mycket olja goda resultat. I Chiyodas klimattest får sådana prover snarare sämre resultat än 
prover som bara behandlats med BTA. Eftersom ett klimattest förmodligen är mer verklighets-
troget, är slutsatsen att oljan ”lurar” det elektrokemiska testet. 

Summa summarum är det inte rekommenderbart att använda det inköpta testet som acceptans-
kontroll. Företrädesvis eftersom inga produktionsprover skulle nå gränsvärdet och det faktum att 
utrustningen är svåranvänd. 

Den föreslagna metoden med loggning av vätskeflödet är en mycket effektivare metod för att 
upptäcka tillfälliga störningar. Det är dessutom möjligt att automatisera en sådan övervakning och 
därigenom undvika ökat utnyttjande av personalresurser. 

9.4 Produktionsprocessen 
I kapitel 6 riktades uppmärksamheten mot den del i produktionsprocessen där missfärgnings-
skyddet appliceras. I ett flerfaktorförsök undersöktes vissa parametrars inverkan på missfärg-
ningsskyddet. Som väntat förbättrades skyddet när flödet av skyddsvätska ökades. Det som emel-
lertid var något förvånande var att förbättringen endast uppträdde på bandets ena sida. 

Genom verifierande försök visades att appliceringen blir mycket ojämn. Framförallt blir den sida 
som är vänd bort från spraymunstycket dåligt behandlad. På motstående sida blir skyddet bra i 
bandets mitt men är markant sämre ut mot kanterna. När flödet ökas blir också missfärgnings-
skyddet bättre, men förbättringen sker proportionellt till nämnda ojämnheter i appliceringen. 
Detta innebär att förbättringen endast blir markant på den punkt som är närmast spraymunstyck-
et. Någon förbättring av bandets ovansida är inte mätbar då flödet ökas.  

Sammanfattningsvis skulle ett högre flöde av missfärgningsskyddsvätska kraftigt förbättra miss-
färgningsskyddet. Att generellt öka flödet med den appliceringsmetod som används idag, är dock 
ingen lösning. Framförallt eftersom det, särskilt vid hög linjehastighet, finns begränsningar för 
hur mycket flödet kan ökas. Men också för att en ökning av flödet enbart ger en förbättring på ett 
begränsat område på bandet. 

Någon form av förbättring av appliceringsprocessen är nödvändig för att kunna applicera en stör-
re mängd missfärgningsskydd, jämnt, på bandet. 

En tänkbar ersättningsmetod med rollerapplicering har studerats kortfattat. Teoretiskt har denna 
metod stor potential och är dessutom relativt enkel att realisera. De inledande undersökningarna 
är försiktigt positiva men det fordras ytterligare arbete för en fullständig utvärdering. 

Vid arbetet med rollermetoden har även viss sidoinformation framkommit som är intressant i ett 
vidare perspektiv: 

När missfärgningsskyddet appliceras flödigt ger inhibitorblandningar som innehåller tillsats av 
valsolja upphov till missfärgning. Eftersom oljans positiva effekt för missfärgningsskyddet redan 
har ifrågasatts och den senare upptäckten påvisar att det är direkt olämpligt att använda denna 
tillsats – särskilt vid eventuellt byte av appliceringsmetod. 
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Efter glödgningen finns spår av tunga kolväten på kopparn. Dessa består troligtvis av förbränd 
olja och emulgatorer som härrör från tidigare valsoperationer. Förekomsten av dessa rester är för 
visso kända sedan tidigare, men senare studier indikerar att dessa har avsevärd inverkan på BTA-
molekylens förmåga att binda till kopparn. 

Förutom de förbättringar som måste göras för att förbättra appliceringen, måste åtgärder vidtagas 
för att minimera förekomsten av föroreningar före appliceringen. Detta kan göras genom att an-
vända minimal anoljning vid valsning och/eller genom någon form av rengöring av banden. 

9.5 Diskussion  
Denna rapport visar tydligt att kvalitetsarbete inte är någon spikrak process där de ansatser som 
gjordes innan arbetets start nödvändigtvis inte förblir relevanta. 

Ett huvudsyfte med arbetet var att införa den nyinköpta testutrustningen från Coresto. Genom 
diverse undersökningar framkom emellertid att det inte var någon bra ide att använda denna ut-
rustning för acceptanskontroll. 
Att överhuvudtaget använda acceptanskontroll är inte eftersträvansvärt. En stor fara med dessa 
kontroller är att processresultatet förbättras på bekostnad av processeffektiviteten eftersom resurser mås-
te användas till kontrollen. Inom den traditionella industrin tycks det dock fortfarande finnas ett 
starkt stöd för att ”mäta” bort problem. Acceptanskontroll genom stickprov ökar troligtvis kun-
dens kvalitetsuppfattning, men är i sig ett steg tillbaka för det interna kvalitetsarbetet. Att över 
huvud taget behöva acceptanskontroll visar på kvalitetsbrister eftersom man då tydligen ”vet” att 
man inte kan lite på sina processer.  

Eftersom problem som är så allvarliga att de leder till reklamationer uppkommer sporadiskt finns 
det, med tanke på det dåliga allmänläget, ingen anledning att kontrollera att ”man gör rätt varje 
gång” (acceptanskontroll). Det skulle inledningsvis vara tillräckligt att veta att ”man gör likadant 
varje gång (styrande kontroll). Denna kontroll görs genom att övervaka processen – förslagsvis ge-
nom loggning av vätskeflödet och genom att återkoppla informationen direkt till produktionspro-
cessen. 

Alla former av kontroll är dock endast en defensiv lösning som bara kan hantera tillfälliga fel. För 
att åtgärda de kroniska felen måste ett aktivt kvalitetsarbete utföras för att förbättra produktions-
processen. Det faktum att oljerester härrörande från valsverket upptäckts visar att kvalitetsarbetet 
även måste expanderas till föregående processer. 

Ovanstående resonemang visar att det med systematiskt kvalitetsarbete ständigt framträder nya, 
okända, orsaker och möjligheter då ett problem studeras. 

Kvalitetsarbete av det slag som ligger till grund för denna rapport är lite som att rulla PDCA-
hjulet genom en labyrint. När arbetet inleddes befann jag mig någonstans mitt i labyrinten och 
försökte direkt ta mig ut. Mycket arbete lades ned på att förbättra kvaliteten från den punkt jag 
utgick ifrån, men gång på gång valde jag vägar som inte ledde någonstans. Det visade sig efter 
hand att en smartare taktik var att vända tillbaka till labyrintens början för att från denna punkt få 
en bättre överblick över möjliga vägval. Att utgå från problemets rot, studera möjliga alternativ 
och sedan inleda arbetet är ett mycket effektivare arbetssätt än att blint försöka förbättra i en 
punkt som ligger långt från huvudproblemet. 

Min förhoppning är att denna rapport skall öka förståelsen för kvalitetsproblemet och ligga till 
grund för fortsatt arbete. De slutsatser som dragits är av sådan natur att den inte kan användas 
som omedelbara ”lösningar” på problemet, men belyser ändock de möjligheter och begränsning-
ar som finns. I slutändan måste de ekonomiska ramarna tagas med i beräkningen, något som inte 
gjorts i denna rapport, innan beslut kan tagas om hur omfattande förändringsarbeten som kan 
göras. 
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Minitab Project Report 
 

—————   2005-06-22 14:13:23   ————————————————————  
Welcome to Minitab, press F1 for help. 

 Full Factorial Design  
 
Factors:   4   Base Design:         4; 16 

Runs:     48   Replicates:              3 

Blocks:    1   Center pts (total):      0 

 

Display Order: Standard Order 

Display Units: Uncoded 

 

 

Factors and Their Uncoded Levels 

 

Factor  Name            Low  High 

A       Quakerol (%)      3     8 

B       Branoral (%)      2     7 

C       Flöde           Låg   Hög 

D       Sida          Under  Över 

 

All terms are free from aliasing. 

 

Försöksplanen skapas - tre observationer för varje försök och slumpad försöksordning 
valdes. I tabellen nedan har även resultaten skrivits in. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

 StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Quakerol(%) Branoral(%) Flöde Sida Resultat

1 1 34 1 1 3 2 Låg Under 5,031

2 2 5 1 1 8 2 Låg Under 4,138

3 3 24 1 1 3 7 Låg Under 4,864

4 4 1 1 1 8 7 Låg Under 4,537

5 5 36 1 1 3 2 Hög Under 3,499

6 6 4 1 1 8 2 Hög Under 2,242

7 7 28 1 1 3 7 Hög Under 3,049

8 8 3 1 1 8 7 Hög Under 2,643

9 9 30 1 1 3 2 Låg Över 3,955

10 10 17 1 1 8 2 Låg Över 4,748
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11 11 11 1 1 3 7 Låg Över 4,723

12 12 27 1 1 8 7 Låg Över 4,104

13 13 46 1 1 3 2 Hög Över 4,063

14 14 9 1 1 8 2 Hög Över 3,686

15 15 42 1 1 3 7 Hög Över 3,561

16 16 19 1 1 8 7 Hög Över 5,087

17 17 41 1 1 3 2 Låg Under 4,84

18 18 8 1 1 8 2 Låg Under 4,055

19 19 10 1 1 3 7 Låg Under 5,157

20 20 25 1 1 8 7 Låg Under 5,152

21 21 18 1 1 3 2 Hög Under 3,697

22 22 22 1 1 8 2 Hög Under 1,117

23 23 44 1 1 3 7 Hög Under 2,405

24 24 23 1 1 8 7 Hög Under 2,945

25 25 12 1 1 3 2 Låg Över 4,811

26 26 48 1 1 8 2 Låg Över 4,943

27 27 35 1 1 3 7 Låg Över 5,213

28 28 26 1 1 8 7 Låg Över 4,997

29 29 47 1 1 3 2 Hög Över 4,657

30 30 38 1 1 8 2 Hög Över 4,032

31 31 32 1 1 3 7 Hög Över 3,878

32 32 40 1 1 8 7 Hög Över 4,298

33 33 39 1 1 3 2 Låg Under 2,589

34 34 43 1 1 8 2 Låg Under 4,243

35 35 33 1 1 3 7 Låg Under 4,278

36 36 14 1 1 8 7 Låg Under 3,555

37 37 7 1 1 3 2 Hög Under 1,783

38 38 13 1 1 8 2 Hög Under 2,028

39 39 16 1 1 3 7 Hög Under 0,892

40 40 20 1 1 8 7 Hög Under 2,764

41 41 37 1 1 3 2 Låg Över 4,413

42 42 2 1 1 8 2 Låg Över 4,352

43 43 15 1 1 3 7 Låg Över 4,373

44 44 45 1 1 8 7 Låg Över 4,308

45 45 6 1 1 3 2 Hög Över 4,413

46 46 31 1 1 8 2 Hög Över 3,227

47 47 29 1 1 3 7 Hög Över 3,181

48 48 21 1 1 8 7 Hög Över 3,264
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En analys av samtliga faktorer och samspel görs för att åskådliggöra möjligt aktiva fakto-
rer. 

  

Factorial Fit: Resultat versus Quakerol (%); Branoral (%); Flöde; Sida  
 
Estimated Effects and Coefficients for Resultat (coded units) 

 

Term                                   Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant                                        3,8290  0,09747  39,28  0,000 

Quakerol (%)                          -0,1191  -0,0596  0,09747  -0,61  0,545 

Branoral (%)                           0,1110   0,0555  0,09747   0,57  0,573 

Flöde                                 -1,2903  -0,6452  0,09747  -6,62  0,000 

Sida                                   0,8659   0,4330  0,09747   4,44  0,000 

Quakerol (%)*Branoral (%)              0,2925   0,1462  0,09747   1,50  0,143 

Quakerol (%)*Flöde                    -0,0263  -0,0132  0,09747  -0,14  0,893 

Quakerol (%)*Sida                      0,1030   0,0515  0,09747   0,53  0,601 

Branoral (%)*Flöde                    -0,1508  -0,0754  0,09747  -0,77  0,445 

Branoral (%)*Sida                     -0,1371  -0,0686  0,09747  -0,70  0,487 

Flöde*Sida                             0,6575   0,3287  0,09747   3,37  0,002 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde        0,5254   0,2627  0,09747   2,69  0,011 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Sida        -0,0881  -0,0440  0,09747  -0,45  0,655 

Quakerol (%)*Flöde*Sida                0,0160   0,0080  0,09747   0,08  0,935 

Branoral (%)*Flöde*Sida                0,0421   0,0210  0,09747   0,22  0,831 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde*Sida  -0,0271  -0,0135  0,09747  -0,14  0,890 

 

 

S = 0,675325   R-Sq = 73,06%   R-Sq(adj) = 60,43% 

 

 

Analysis of Variance for Resultat (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         4  29,2955  29,2955  7,32388  16,06  0,000 

2-Way Interactions   6   6,8479   6,8479  1,14131   2,50  0,042 

3-Way Interactions   4   3,4297   3,4297  0,85743   1,88  0,138 

4-Way Interactions   1   0,0088   0,0088  0,00878   0,02  0,890 

Residual Error      32  14,5941  14,5941  0,45606 

  Pure Error        32  14,5941  14,5941  0,45606 

Total               47  54,1759 

 

Unusual Observations for Resultat 
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Observationer som avviker oväntat mycket från den valda modellen. 

 

Obs  StdOrder  Resultat      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 33        33   2,58915  4,15338  0,38990  -1,56423     -2,84R 

 37        37   1,78340  2,99313  0,38990  -1,20973     -2,19R 

 39        39   0,89246  2,11549  0,38990  -1,22302     -2,22R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Estimated Coefficients for Resultat using data in uncoded units 

 

Term                                        Coef 

Constant                                 4,43914 

Quakerol (%)                           -0,129108 

Branoral (%)                           -0,106475 

Flöde                                   0,559759 

Sida                                    0,268702 

Quakerol (%)*Branoral (%)              0,0233962 

Quakerol (%)*Flöde                     -0,194404 

Quakerol (%)*Sida                      0,0523044 

Branoral (%)*Flöde                     -0,261328 

Branoral (%)*Sida                      0,0113222 

Flöde*Sida                              0,219760 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde        0,0420311 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Sida        -0,0070452 

Quakerol (%)*Flöde*Sida                0,0129333 

Branoral (%)*Flöde*Sida                0,0203154 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde*Sida  -0,0021645 
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Effects Pareto for Resultat  
 
Alias Structure 

I 

Quakerol (%) 

Branoral (%) 

Flöde 

Sida 

Quakerol (%)*Branoral (%) 

Quakerol (%)*Flöde 

Quakerol (%)*Sida 

Branoral (%)*Flöde 

Branoral (%)*Sida 

Flöde*Sida 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Sida 

Quakerol (%)*Flöde*Sida 

Branoral (%)*Flöde*Sida 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde*Sida 
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Genom att studera P-kolumnen i tabellen ”Estimated Effects and Coefficients” är det 
tydligt att det, med det valda alfavärdet på 0,05, finns fyra aktiva faktorer och samspel. 
Detta för att dessa effekters P-värden är mindre än 0,05. Figurerna ger samma informa-
tion. 

 

Factorial Fit: Resultat versus Flöde; Sida  
 
En ny modell används för att specialundersöka faktorerna C och D samt samspelet mel-
lan dessa. 

 
Estimated Effects and Coefficients for Resultat (coded units) 

 

Term         Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant              3,8290  0,09734  39,34  0,000 

Flöde       -1,2903  -0,6452  0,09734  -6,63  0,000 

Sida         0,8659   0,4330  0,09734   4,45  0,000 

Flöde*Sida   0,6575   0,3287  0,09734   3,38  0,002 

 

S = 0,674389   R-Sq = 63,06%   R-Sq(adj) = 60,54% 
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Analysis of Variance for Resultat (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         2  28,9773  28,9773  14,4887  31,86  0,000 

2-Way Interactions   1   5,1874   5,1874   5,1874  11,41  0,002 

Residual Error      44  20,0112  20,0112   0,4548 

  Pure Error        44  20,0112  20,0112   0,4548 

Total               47  54,1759 

 

Unusual Observations for Resultat 

 

Obs  StdOrder  Resultat      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 22        22   1,11700  2,42210  0,19468  -1,30510     -2,02R 

 33        33   2,58915  4,36992  0,19468  -1,78077     -2,76R 

 39        39   0,89246  2,42210  0,19468  -1,52964     -2,37R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

Estimated Coefficients for Resultat using data in uncoded units 

 

Term             Coef 

Constant      3,82897 

Flöde       -0,645168 

Sida         0,432958 

Flöde*Sida   0,328741 

 

Alias Structure 

I 

Flöde 

Sida 

Flöde*Sida 

 

Det förefaller som att denna modell är någorlunda korrekt. Det finns även här några ob-
servationer som inte passar modellen. Undersökningen av restvärdena (figur nedan) ser 
ut att vara normal med få oförklarliga avvikelser. 
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I figurerna nedan ges en grafisk presentation av effekten (enligt modellen ovan) av att 
ändra de aktiva huvudfaktorerna från låg till hög nivå samt samspelet mellan faktorerna. 
Det är tydligt att samsplet med högt flöde och undersida ger bäst (lägst) resultat. 
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Factorial Fit: Resultat versus Quakerol (%); Branoral (%); Flöde; Sida  
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En ny fullständig analys görs där de i huvudanalysen ”misstänkt konstiga” observatio-
nerna 33, 37 och 39 sätts som ”förlorad data” 

 
Estimated Effects and Coefficients for Resultat (coded units) 

 

Term                                   Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant                                        3,9539  0,07138  55,39  0,000 

Quakerol (%)                          -0,3689  -0,1845  0,07138  -2,58  0,015 

Branoral (%)                           0,0141   0,0070  0,07138   0,10  0,922 

Flöde                                 -1,2361  -0,6180  0,07138  -8,66  0,000 

Sida                                   0,6161   0,3081  0,07138   4,32  0,000 

Quakerol (%)*Branoral (%)              0,3894   0,1947  0,07138   2,73  0,011 

Quakerol (%)*Flöde                    -0,0806  -0,0403  0,07138  -0,56  0,577 

Quakerol (%)*Sida                      0,3528   0,1764  0,07138   2,47  0,020 

Branoral (%)*Flöde                    -0,0522  -0,0261  0,07138  -0,37  0,717 

Branoral (%)*Sida                     -0,0402  -0,0201  0,07138  -0,28  0,780 

Flöde*Sida                             0,6032   0,3016  0,07138   4,23  0,000 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde        0,4268   0,2134  0,07138   2,99  0,006 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Sida        -0,1850  -0,0925  0,07138  -1,30  0,205 

Quakerol (%)*Flöde*Sida                0,0702   0,0351  0,07138   0,49  0,626 

Branoral (%)*Flöde*Sida               -0,0565  -0,0283  0,07138  -0,40  0,695 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde*Sida   0,0715   0,0358  0,07138   0,50  0,620 

 

S = 0,472884   R-Sq = 83,36%   R-Sq(adj) = 74,75% 

 

Analysis of Variance for Resultat (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         4  22,6261  22,7638  5,69096  25,45  0,000 

2-Way Interactions   6   7,2540   7,2763  1,21271   5,42  0,001 

3-Way Interactions   4   2,5499   2,4794  0,61985   2,77  0,046 

4-Way Interactions   1   0,0561   0,0561  0,05615   0,25  0,620 

Residual Error      29   6,4850   6,4850  0,22362 

  Pure Error        29   6,4850   6,4850  0,22362 

Total               44  38,9711 

 

Unusual Observations for Resultat 

Obs  StdOrder  Resultat      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 16        16   5,08700  4,21621  0,27302   0,87079      2,26R 

 36        36   3,55459  4,41453  0,27302  -0,85994     -2,23R 

 48        48   3,26362  4,21621  0,27302  -0,95259     -2,47R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 - 102 - 



Appendix A - Fullständig utdata från Minitab 

 

Estimated Coefficients for Resultat using data in uncoded units 

 

Term                                        Coef 

Constant                                 5,11801 

Quakerol (%)                           -0,213966 

Branoral (%)                           -0,168512 

Flöde                                   0,362657 

Sida                                   -0,410166 

Quakerol (%)*Branoral (%)              0,0311509 

Quakerol (%)*Flöde                     -0,169766 

Quakerol (%)*Sida                       0,137163 

Branoral (%)*Flöde                     -0,198227 

Branoral (%)*Sida                      0,0733597 

Flöde*Sida                              0,416862 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde        0,0341435 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Sida        -0,0147999 

Quakerol (%)*Flöde*Sida               -0,0117044 

Branoral (%)*Flöde*Sida               -0,0427855 

Quakerol (%)*Branoral (%)*Flöde*Sida   0,0057231 
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 - 103 - 



Appendix A - Fullständig utdata från Minitab 

Effects Pareto for Resultat  
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Borttagandet av observationer medför att andra observationer inte passar i den nya mo-
dellen. I denna modell blir fler faktorer aktiva, men de som upptäcktes i den tidigare ana-
lysen framstår ändå som mer framträdande, särskilt faktorn C. 
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