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Abstract

Process Optimization of Heavy Filler Production

Viktor Ströberg and Julius Ögger

This degree project was performed at Sherwin-Williams in Märsta,
Sweden over a period of ten weeks. The purpose of the work was to
optimize the manufacturing process of heavy fillers due to a
problem with achieving consistent quality. An optimization of the
process would lead to a larger produced volume and thus increased
sales. This would also help provide a better insight in all the
parts of the manufacturing process. The company uses an index
called OTMIS that describes how many of the products that are
approved in the quality control directly after being manufactured.
A higher OTMIS-index would result in a lowered total process time
as it would lead to fewer time-consuming adjustments of non-approved
filler batches.

The work is based on a literature study and lectures in filler
production to gain a basic understanding of how the production
works. Daily observations of the manufacturing process led to the
design of experiments being made for own laboratory tests. The
purpose of these tests was to identify the parameters that had the
greatest impact on the properties of the filler and how these
should be controlled.

Using the MODDE software, the key variables and their impact on
the filler’s final quality and utility could be found and
optimized. The time between the completion of the manufacturing
process and the quality control, and how much variation there was
in the amount of filling material used to give the filler the
correct rheology proved to have the greatest impact on the
results. After developing an analysis of possible sources of
errors and how much they affected the result, a plan of solutions
was submitted for continued improvement work. The proposals in
this plan focus on lowering the average process time by
introducing new routines for control, changing the manufacturing
process as per the filling material’s effect, improved
documentation of the manufacturing process and striving for a
longer term planning process prior to manufacturing.
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I 

 

Sammanfattning 

 

Det här examensarbetet har genomförts på Sherwin-Williams AB i Märsta under tio veckor. Syftet 

med arbetet är att optimera tillverkningsprocessen av tungspackel eftersom det har varit svårt att få 

jämna resultat i produktionen. En optimering av processen skulle leda till en större producerad volym 

och därmed en ökad produktivitet för företaget. Detta skulle även ge bättre insikt i alla delar av 

tillverkningen. Företaget använder sig av ett index, kallat OTMIS, som visar hur stor del av 

produkterna som godkänns på första försöket vid kvalitetskontrollen. En ökning av OTMIS skulle ge 

en lägre processtid eftersom det leder till färre tidskrävande justeringar av icke-godkända 

spackelsatser.  

 

Arbetet bygger på en litteraturstudie och föreläsningar inom spackeltillverkning för att få en 

grundläggande förståelse för hur produktionen går till. Dagliga observationer i produktionen ledde till 

att en försöksplanering kunde upprättas för egna tester i laboratorium. Syftet med dessa tester var att 

identifiera vilka parametrar som hade störst påverkan på spacklets egenskaper och hur dessa borde 

styras.  

 

Med hjälp av programvaran MODDE kunde de viktiga variablerna och dess påverkan på slutresultatet 

gällande spacklets egenskaper och användarbarhet hittas och optimeras. Tiden mellan tillverkningens 

slutförande och när kvalitetskontrollen utfördes, samt hur stor variationen var i mängden silika som 

användes för att ge spacklet rätt reologi, visade sig ha störst påverkan på resultaten. Efter en analys av 

möjliga felkällor och hur stor påverkan dessa hade på resultatet, togs en plan med lösningsförslag 

fram för fortsatt förbättringsarbete. Dessa lösningsförslag fokuserar på att sänka den genomsnittliga 

processtiden genom att införa nya rutiner för kontroll, ändra tillverkningsinstruktionerna utefter 

fyllnadsmedlets påverkan, förbättrad dokumentation av tillverkningsprocessen och uppnå en mer 

långsiktig planering inför tillverkningen. 
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II 

 

Förord 

 

Denna rapport är skriven utefter det examensarbete vi gjort på Sherwin-Williams, Märsta våren 2017. 

I och med detta arbete avslutar vi också vår utbildning på Högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid Uppsala Universitet. 

 

Vi vill börja med att tacka våra handledare Peter Norberg och Gunilla Östberg som har gett oss god 

vägledning genom hela arbetets gång. Vidare vill vi även rikta ett tack till alla på UV-laboratoriet, 

som hjälpt oss med sina olika kunskaper inom teorin bakom spackeltillverkning, medarbetare i 

analyslaboratoriet som bidragit med nyttig information vid mätning, och alla i produktionen, som 

visat oss hur tillverkningen fungerar.  

 

Vi vill även tacka vår ämnesgranskare på universitetet, Lars Degerman, som gett oss råd längs vägen. 

 

Märsta i juni 2017 

 

Viktor Ströberg och Julius Ögger 
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Terminologi 
 

Nedan följer en lista med förklaringar på ord och uttryck som förekommer i rapporten. 

 

Dispergering – finfördelning av tillsatsämnena under spackeltillverkning. 

Monomer – utgångsmolekylen vid en polymerisation. 

Oligomer – en struktur av ett fåtal molekyler. Oftast en till fem molekyler. 

OTMIS – ett index som Sherwin-Williams använder sig av för att se hur stor andel av deras produkter 

som blir godkända på första försöket. 

Pas – Pascalsekund. Enheten som används för att mäta viskositet.  

Reciproka sekunder – inversen av en sekund, mäts i enheten s-1. 

Reologi – läran om ett materials deformations- och flytegenskaper. 

Reometer – ett instrument som mäter hur en fluid, t.ex. en olja eller ett spackel reagerar på 

skjuvspänningar. 

Silika – ett fyllnadsmedel som ingår i många olika typer av tungspackel för att ge spacklet önskad 

reologi. 

Skjuvning – deformation av fluiden som leder till viskositetssänkning. 
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1 Inledning 

Sherwin-Williams är ett internationellt företag som har en produktionsanläggning i Märsta där de 

tillverkar färg och tungspackel åt industrikunder såsom IKEA och Kährs. För att hålla priserna nere 

köper IKEA in trä av lägre kvalitet som därför behöver lagas eller jämnas till med hjälp av 

tungspackel.1 Sherwin-Williams tillverkar olika typer av tungspackel, där UV-spackel har mest 

komplexa beståndsdelar. De komplexa beståndsdelarna, men också andra steg i 

tillverkningsprocessen, leder till kraftigt varierande resultat vid interna kvalitetskontroller, och 

resurser i form av både tid och pengar går åt för att justera satserna för att klara kvalitetskontrollen.  

 

UV-spackel är en relativt ny familj av produkter som under de senaste åren kraftigt har ökat i 

efterfrågan2 och det är därför viktigt att identifiera vilka faktorer som leder till variationerna i 

resultaten för att optimera produktionen. 

 

Ett UV-spackel härdas med hjälp av UV-strålning, till skillnad från t.ex. ett vattenburet spackel som 

härdar av sig självt efter en tid. Härdningsprocessen hos ett UV-spackel går betydligt snabbare och 

sker i en härdningsugn direkt efter att spacklet har applicerats med hjälp av valsar. I många fall slipas 

det mesta av spacklet bort efter att det härdat. Detta eftersom det är önskvärt att endast fylla de hål och 

sprickor som kan finnas i materialet. Förutom att det går snabbare att härda en UV-produkt jämfört 

med en vattenburen så krymper den inte lika mycket vid härdning, vilket kan vara fördelaktigt när det 

är önskvärt att endast små defekter i form av sprickor eller hål ska fyllas igen. 

 

För att hela processen från tillverkning till slutproduktens godkännande ska vara så effektiv som 

möjligt bör tiden som går åt för kvalitetskontroller, samt eventuella justeringar i tillverkningen 

reduceras så mycket som möjligt. Kvaliteten baseras på ett index kallat OTMIS (Off the mill in spec) 

där producerade satser bedöms vara godkända om reologin är inom ett visst intervall. OTMIS visar 

alltså om produkterna blir godkända direkt efter tillverkning eller om de måste justeras en eller flera 

gånger. Dessa intervall skiljer sig mellan produkterna och är framtagna genom interna tester.  

Genom att minska på justeringarna för tungspacklena kan även tillverkningskostnaderna sänkas. Detta 

eftersom produktionen under den tiden står stilla, vilket är olönsamt för företaget.  

1.1 Mål och frågeställningar 

Huvudmålet med projektet är att identifiera de faktorer som är mest kritiska för spacklets 

slutegenskaper och att skapa en mer stabil tillverkningsprocess. Långsiktigt är målet med projektet att 

hinna med flera satser om dagen och även att nå ett högre OTMIS-index för produkterna. 

 

Projektet har som mål att, förutom att nå huvudmålet, få svar på några frågeställningar. Dessa 

skapades för att få en större förståelse om vad projektets arbete kan leda till i framtiden och vad det 

kan få för betydelse för tillverkningsprocessen. Frågeställningarna är: 

 

● Hur stor inverkan har operatörerna på OTMIS-index? 

● Hur kan de fysikaliska och kemiska egenskaper som är mest kritiska styras? 

● Hur stora besparingar kan göras om OTMIS-index höjs?  

                                                 
1 Norberg, P. 2017. 
2 Ibid. 
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1.2 Avgränsningar 

När examensarbetets innehåll och omfattning diskuterades med handledaren bestämdes en 

avgränsning inom variationen av produkter som skulle undersökas. Detta gjordes eftersom det skulle 

vara alldeles för tidskrävande att observera alla olika spackel som tillverkas. Urvalet av produkter 

gjordes främst på grund av att OTMIS-index skiljer sig kraftigt mellan produkterna, men också utifrån 

hur ofta produkterna var planerade att tillverkas. 

1.3 Nulägesanalys 

En viktig del i början av arbetet var att kartlägga hur produktionen fungerar i dagsläget och var 

problemen troligen finns. Detta kom arbete kom senare att ligga till grund för senare, djupare analys 

inom vissa områden. 

1.3.1 Bakgrund 

I produktionen har det under en längre period funnits problem med att få till jämna resultat på de UV-

spackel som tillverkas. Operatörerna har utifrån rådande utomhustemperatur försökt variera mängden 

ingredienser på ett sätt så att resultatet ska hamna inom det godkända intervallet. Det här görs dock 

oftast på känsla eftersom data saknas på hur mycket temperaturen påverkar. Förutom mängden 

ingredienser varieras även andra parametrar från dag till dag beroende på vilken operatör som kör 

satsen. Det kan handla om hastigheten som blandaren snurrar med eller hur länge spacklet blandas 

och skjuvas i olika delar av tillverkningen, detta trots att det för varje enskild produkt finns en 

tillverkningsinstruktion som ska följas. 

 

När projektet skulle inledas poängterades vikten av att ha stabila tillverkningsinstruktioner för alla 

olika spackel. Att ha en tillverkningsinstruktion som säkerställer att spacklet i större utsträckning blir 

godkänt skulle underlätta tillverkningsprocessen mycket. Så länge alla operatörer gör på samma sätt 

och följer tillverkningsinstruktionen blir det mycket lättare att hitta källan till felen när ett spackel inte 

blir godkänt, men som det ser ut nu är det alldeles för många potentiella felkällor för att problemet ska 

kunna lösas.  

 

Tidigare kvalitetskontrollerades UV-spacklet på samma sätt som all annan färg och spackel som 

tillverkas. I denna kontroll mäts viskositeten av spacklet efter en viss tid av omrörning. Nackdelar 

med metoden är svårigheter att hålla en jämn temperatur och problem med att få en ordentlig 

omrörning. På grund av klagomål från kunder över stora variationer i viskositeten hos spacklet 

inhandlades en reometer. Efter samarbete med kunderna och noggrann dokumentation över vilken 

viskositet som upplevdes som godkänd hos kunden, kunde företaget med hjälp av dessa siffror skapa 

ett intervall för godkänd viskositet för varje spackel. 

1.3.2 Dagens produktion 

Nuvarande produktion består av två likvärdiga spackelblandare. Cisternerna som spacklena tillverkas 

i rymmer 1000 liter och satserna som körs väger ofta 800–850 kg. Det första som görs är att rätt 

mängd så kallat halvfabrikat tappas upp i cisternen. Därefter tillsätts olika typer av additiv och 

fyllnadsmedel under omrörning, eller skjuvning, för att ge spacklet önskade egenskaper. Ett 

fyllnadsmedel som används i samtliga av de följda produkterna är silika som pumpas in i cisternen 

med hjälp av en kompressor för att undvika att partiklar släpps ut i luften. Det är tillsatsen av silikan 
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som tar längst tid under själva tillverkningen av spacklet eftersom det bildas klumpar om silikan 

pumpas i för snabbt. Resten av ingredienserna tillsätts genom en så kallad manlucka som operatören 

helt enkelt öppnar för att sedan hälla i specificerad mängd. När alla ingredienser är tillsatta fortsätter 

spacklet att skjuvas, men då under vakuum för att få bort all luft som tillförts i samband med satsning 

av silikan.  

 

Under tillverkningen rörs spacklet om med två olika typer av blandare. Dels används en stor, så kallad 

butterfly-blandare, vars uppgift är att röra om allt spackel i hela cisternens volym så att spacklet 

blandas homogent, och dels används en dissolver som dispergerar och skjuver spacklet. Varvtalen på 

de två blandarna styrs via ett kontrollbord kopplat till spackelblandaren.  

 

Förklaring av de olika delarna i spackelblandaren i figur 1: 

(1) Manlucka 

(2) Dissolver 

(3) Termometer 

(4) Cistern 

(5) Butterfly-blandare 

 

 
Figur 1: En spackelblandare med dess olika delar markerade. 

 

På varje tillverkningsinstruktion finns en temperatur som spacklet inte får överskrida, ofta 50˚ C, 

eftersom det då kan tappa viktiga egenskaper. För att se till att temperaturen håller sig på lagom nivå 

finns ett kylningssystem att tillgå som kan slås på när som helst under körningens gång. Observationer 
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i produktionen har visat att temperaturen på spacklet brukar landa på 40–45˚ C när provet tas till 

analys. 

 

När ett spackel är färdigtillverkat tas en liten burk med ett prov av spacklet till kvalitetskontroll. Här 

mäts viskositeten, djuphärdningen och ythärdningen innan det kan godkännas. Om ett prov hamnar 

inom det godkända intervallet i dessa tre mätningar blir det godkänt, eller “OTMIS”, och kan sedan 

tas vidare till fyllningen. Om ett prov inte blir OTMIS får operatören göra någon form av justering 

med spacklet och sedan lämna in ett nytt prov tills det blir godkänt. På en dag godkänns i snitt 4.7 

satser, men målet är att den siffran ska höjas till 5 om dagen.  

1.3.3 UV-laboratoriet 

I UV-laboratoriet finns en miniatyrmodell av spackelmaskinerna i produktionen. I den lilla 

spackelblandaren tillverkas satser om 5 kg, och det är här som nya spackel testas innan de tas i 

fullskalig produktion. Blandaren har i princip alla funktioner som de vanliga maskinerna, men på 

grund av skillnader i förhållandena mellan butterfly-blandarens och dissolverns area och diameter, 

och den lägre volymen i relation till temperaturen på kylvattnet, kan ingrediensmängder endast 

justeras enligt volymförhållandena mellan den lilla blandaren och de vanliga spackelmaskinerna. 

Vilka varvtal och hur långa blandningstider som ska användas finns det inga klara riktlinjer för.  

 

Om ett spackel inte håller efterfrågad kvalitet eller om det alltför ofta behöver justeras kan 

medarbetaren i UV-laboratoriet som är ansvarig för tillverkningsinstruktionen göra en ändring. För att 

undersöka vilken ingrediens eller parameter i tillverkningsinstruktionen som behöver ändras testas 

olika variationer av tillverkningsinstruktionen i den lilla spackelblandaren. Ibland kan en ändring 

också enbart baseras på statistik över körningarna av en produkt förutsatt att resultatet inte är alltför 

varierande men över eller under OTMIS-intervallet. 

1.4 Metodik 

Kortfattat bestod metodiken i projektet av att samla information, genomföra olika typer av 

experiment, analysera resultatet från dessa och sedan komma fram till optimeringsförslag för 

processen. 

1.4.1 Moment 

Projektplan 

Det första som gjordes i projektarbetet var en projektplan där problemformuleringen beskrevs. En 

tidsplan skapades där alla ingående moment gavs en ungefärlig tidsåtgång, detta för att underlätta 

arbetet under projektets gång. 

 

Utbildning 

För att få kunskap om hur produkterna som ska undersökas fungerar, och vilka risker som finns vid 

arbete med kemikalierna som är involverade vid tillverkning, genomfördes två utbildningstillfällen. 

Det första var en säkerhetsutbildning i hur arbetet på företaget går till ur en kemikalieskyddsaspekt 

och det andra var en teoretisk föreläsning i UV-lära och fotokemi. 
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Datainsamling 

En datainsamling gjordes genom att dels under några veckor observera hur produktionen av 

tungspackel går till och dels genom att ta del av publicerat material om spackeltillverkning. Detta 

gjordes för att identifiera viktiga faktorer för spacklets egenskaper och få en förståelse för hur 

processen går till. 

 

 

Planering av försök och mätningar 

Med kunskaperna från utbildningen inom UV-lära och vad som observerats i produktionen kunde en 

första försöksomgång planeras. Vilka variabler som testades och i vilka kombinationer, planerades i 

förväg med hjälp av programvaran MODDE. 

 

Försöksomgångar 

Olika variabler undersöktes för att se deras påverkan på olika resultatvariabler. Försöken gjordes både 

i laboratoriet och i produktionen. De försök som gjordes i produktionen var främst mätningar och 

försöken i laboratoriet fokuserade på tillverkningsprocessen. Planeringen av försöksomgångarna 

byggde på resultaten från de tidigare försöken.  

 

Analys 

Resultaten från försöken analyserades både i MODDE för att undersöka koefficienter men också rent 

funktionellt mot företagets egna modeller och rutiner. Felkällorna i försöken och i produktionen 

analyserades också för att få en bättre säkerhet i resultaten. 

 

Lösningsförslag 

Utifrån analysen formulerades sedan ett antal lösningsförslag på hur tillverkningsprocessen kan 

optimeras med så enkla medel som möjligt, helst med redan existerande teknik.  

1.4.2 Metodkritik 

Tidsplaneringen som gjordes innan arbetet började fungerade som en riktlinje men var inte något som 

följdes helt under arbetets gång. En del av tiden som ägnades åt observation och litteraturstudie kunde 

istället ha lagts på fler försök i den lilla spackelblandaren men även tid- och temperaturbaserade 

provtagningar i produktionen. Mycket av arbetet i de olika momenten kunde också ha gjorts parallellt 

med varandra för att på så vis optimera tidsanvändningen ännu mer.  

 

På grund av att spacklet tillverkas direkt på order från kund så fanns inget regelbundet schema för när 

de fyra olika spackel som undersöktes skulle tillverkas. Detta ledde till att mätningarna på spacklet 

från produktionen inte gjordes på alla dessa fyra. En lösning på detta problem skulle vara att i arbetet 

undersöka samtliga UV-spackel som tillverkas istället för bara ett fåtal. Antagligen hade detta dock 

gett ett mer svåröverskådligt resultat eftersom alla olika produkter har väldigt varierande egenskaper. I 

slutet av arbetet uppstod dessutom lite tidsbrist när försöksomgångarna genomfördes, vilket påvisar 

att antalet valda produkter inte borde varit fler. 

 

Datainsamlingen som gjordes fokuserade till stor del på faktorer som i slutändan inte visade sig ha 

någon större effekt för spacklets viskositet. Då inga dominerande faktorer att undersöka var upptäckta 

under delen av arbetet som datainsamlingen skrevs under, utan istället identifierades efter den andra 

försöksomgången, blev resultaten från datainsamlingen inte lika väsentliga för de slutgiltiga 

lösningsförslagen. 
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2 Teori 

För att skapa en bild av vad ett UV-spackel är beskrivs i följande kapitel dess beståndsdelar, hur det 

appliceras och härdningsprocessen.  

2.1 Beståndsdelar i UV-spackel 

UV-härdande spackel är ett så kallat 1-komponentspackel där härdning sker via en kemisk reaktion då 

spacklet utsätts för UV-strålning. Detta kan liknas vid ett epoxylim där det behövs två delar för att 

limmet ska härda. För UV-spackel är själva spacklet den ena delen och UV-strålning den andra.  

 

UV-spackel består av flera olika beståndsdelar. Merparten utgörs av en blandning av oligomerer och 

monomerer som internt kallas för halvfabrikat. En oligomer är en form av akrylat med hög viskositet. 

Oligomererna ger spacklet dess huvudegenskaper och skiljer sig därför åt beroende på vad spacklet är 

ämnat att användas för. I UV-spackel används oligomerer av epoxyakrylat. Detta akrylat används på 

grund av sitt låga pris och sin hårdhet, vilket bidrar till snabbare härdning och högre 

repningsbeständighet. Det får dock spacklet att bli relativt sprött.3 

 

För att sänka viskositeten på spacklet utan att använda vatten eller andra lösningsmedel innehåller 

många spackel monomerer. Monomererna tillför olika egenskaper till spacklet och är betecknade efter 

hur många funktionella akrylatgrupper de har, från en till fem. De vanligaste är 2-funktionella 

monomerer som ger en kombination av viskositetsreduktion och ökad reaktivitet.4 

 

För att kunna initiera härdningen tillsätts en blandning av fotoinitiatorer. En fotoinitiator bildar 

radikaler via en kedjereaktion då den utsätts för ljus och spacklet binds då ihop och härdar. 

Reaktionen sker snabbt och är irreversibel till skillnad från ett lufttorkande vattenburet 1-

komponentspackel.5 

 

För att hålla nere tillverkningskostnaden tillsätts ofta fyllnadsmedel för att sänka priset. Silika tillförs 

till alla produkter för att öka viskositeten och ge spacklet rätt reologiskt beteende. Ett annat 

fyllnadsmedel som är vanligt för UV-spackel som ska användas på trä är talk. Talk gör spacklet 

billigare att tillverka och ger upphov till ökad slipbarhet, något som leder till att kunden inte behöver 

byta slipband lika ofta.6 

2.2 Applicering av UV-spackel 

Härdningsprocessen sker i samband med att spacklet appliceras med hjälp av en valsmaskin. 

Arbetsstycket matas på ett band genom flera olika valsar. Figur 2 visar en genomskärning av hur en 

valsmaskin brukar se ut. Här finns tre valsar ovanför bandet. De kallas doservals, appliceringsvals och 

glättvals. Doservalsen styr hur stor mängd spackel som ska distribueras över arbetsstyckets area. En 

vanlig mängd är mellan 250 och 300 g/m2. Doservalsen och appliceringsvalsen pressar ner spacklet då 

de roterar åt olika håll. Spacklet appliceras nu med hjälp av appliceringsvalsen och pressas sedan in i 

                                                 
3 Braithwaite, M et al. Chemistry & Technology of UV & EB Formulation for Coatings, Inks & Paints. 1991. 
4 Ibid. 
5 NIFAB. Diplomkurs Färger och Lacker. 2002. 
6 Johnsson, G. 2017. 
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arbetsstycket av glättvalsen samtidigt som överflödigt spackel försvinner. C: a 35 g/m2 återstår efter 

glättning.7 

 

 
Figur 2: Genomskärning av valsmaskin. 

 

 

Efter valsningen matas arbetsstycket genom en härdningsugn och belyses med ett flertal UV-lampor 

som initierar härdningsprocessen i spacklet. Härdningsprocessen sker på ett fåtal millisekunder och 

leder till att spacklet går från flytande till fast form.8 Lamporna kan vara av varierande typ beroende 

på om spacklet är klart eller om det är pigmenterat. Den vanligaste typen av lampa, ”medium pressure 

Hg-lamp”, är en kvicksilverlampa som emitterar UV-strålning på intervallet 200-400nm. Pigmentet i 

ett färgat spackel blockerar vissa toppar i den här delen av UV-spektrat vilket gör att en gallium-

dopad kvicksilverlampa behövs.9 För att härda pigmenterade spackel är alltså en galliumlampa att 

föredra. 

 

Efter att spacklet härdat kommer arbetsstycket till den sista delen av linan, slipningen. Här slipas det 

mesta av spacklet bort för att träet ska få tillbaka sitt ursprungliga utseende, men skillnaden är att nu 

är defekterna lagade och träet har finare ytjämnhet.  

2.3 Kvalitetskontroll 

Alla olika spackel kontrolleras innan de levereras till kunden. För att avgöra om spacklet är godkänt 

mäts egenskaperna viskositet, ythärdning och djuphärdning. I yt- och djuphärdningen undersöks hur 

pass beständigt mot repor ett spackel är och hur djupa defekter spacklet klarar av att härda. Att ett 

spackel inte uppfyller en godkänd nivå för yt- och djuphärdning är så pass ovanligt att dessa 

egenskaper inte undersöks i det här projektet. Den egenskap som däremot inte klarar 

kvalitetskontrollen lika ofta är viskositeten, vilket gör den mer intressant att undersöka grundligt. 

Nedan beskrivs hur viskositetsmätningen går till.  

                                                 
7 Figueroa, C. 2017. 
8 NIFAB. Diplomkurs Färger och Lacker. 2002. 
9 Ibid. 
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2.3.1 Viskositetsmätning 

Spacklets reologi består av två delar, en elastisk komponent som också kallas lagringsmodul och en 

viskös komponent som kallas förlustmodul. De beståndsdelar som bidrar till att hålla samman 

strukturen räknas till den elastiska komponenten och resten räknas till den viskösa.10 Vid 

kvalitetskontrollen mäts båda komponenterna, men det är viskositeten hos lagringsmodulen som 

avgör om spacklet godkänns eller inte. 

 

Provtagning av viskositeten görs på alla produkter och sker på följande vis: En liten del av spacklet 

tas direkt från blandaren och lämnas så snabbt som möjligt till kvalitetskontroll. Här står provet ibland 

och väntar innan det tas om hand. En liten del av provet placeras i reometern och överflödiga rester 

torkas bort innan mätningen börjar. I figur 3 finns bilder på hur en reometer ser ut. För att spacklet ska 

vara godkänt måste lagringsmodulen hamna inom ett visst intervall. Är resultatet för högt justeras 

satsen genom extra skjuvning under vakuum, alternativt extra tillsättning av halvfabrikat, och om den 

är för låg tillsätts mer silika innan spacklet skjuvas under vakuum. För enkelhetens skull kommer 

justeringen där spacklet endast skjuvas under vakuum att refereras till som “vakuumtid”. Varvtalet på 

butterflyblandaren och dissolvern är alltid konstant under denna justering, den faktorn som varieras är 

under hur lång tid det pågår. 

 

 
Figur 3: Reometern som används för att mäta viskositeten hos spackel. Till höger syns mätdonet i förstoring. 

 

Reometern kyler först ner spacklet till 23˚ C över tre min för att sedan låta det vila. Sedan snurrar 

mätdonet samtidigt som en kraft läggs på och spacklets struktur skjuvas ner. När mätdonet slutat 

snurra och kraften avtagit byggs spacklets struktur upp igen och efter en viss tidpunkt avläses 

viskositeten hos lagringsmodulen. Kraften som tillförs delas upp över hela arean av provet enligt 

formeln för skjuvspänning 

 

                                                 
10 Oleinitec. Nordic Rheology Course. 2008. 
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𝜏 = 𝐹/𝐴 [Pa] (ekv. 1) 

 

Hastigheten som provet skjuvas med, eller skjuvhastigheten, definieras som 

 

𝛾̇ = 𝑣/ℎ [s-1]  (ekv. 2) 

 

där v är mätdonets periferihastighet och h är provskiktets höjd. Enhet för skjuvhastighet är reciproka 

sekunder. Viskositeten fås sedan ur kvoten av dessa11  

 

𝜂 = 𝜏/𝛾̇  [Pas] (ekv.3) 

 

 
Figur 4: Plot efter kvalitetskontroll. Storage Modulus, G´=lagringsmodul och Loss Modulus, G´´=förlustmodul. 

 

I figur 4 syns först hur lagringsmodulen, G´, har ett konstant högt värde. Då t=240 s avtar kraften och 

mätdonet slutar snurra. Strukturen återgår då mot originalviskositeten med en viss förlust orsakad av 

förlustmodulen.  

                                                 
11 Oleinitec. Nordic Rheology Course. 2008. 
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3 Observationer 

Olika typer av observationer gjordes under projektets gång. Till att börja med valdes ett antal 

produkter ut som skulle följas upp i produktionen. Därefter samlades data från dessa produkter 

parallellt med att deras tillverkningsprocess kartlades.  

3.1 Val av produkter 

I ett tidigt skede av projektet valdes, i samråd med handledaren, fyra olika tungspackel som skulle 

följas upp i produktionen. Företaget tillverkar många olika tungspackel men några av dem stack ut 

eftersom de både hade relativt lågt OTMIS-index under 2017 och tillverkades tillräckligt frekvent för 

att kunna undersökas. De fyra produkterna var: 

● Standardtungspackel - innehåller ett fåtal ingredienser. OTMIS-index, avrundat till hela 

procent: 79% 

● Extruderingsspackel - appliceras med strängpressning istället för valsning. OTMIS-index: 

50% 

● Högtixotropiskt spackel - har en snabb återgång till sin ursprungliga viskositet när 

skjuvningen minskar eller upphör. OTMIS-index: 50% 

● Lättslipat pigmenterat tungspackel - innehåller ett pigment för att få en annan färg på 

spacklet. Härdningen av detta spackel underlättas med en gallium-dopad kvicksilverlampa. 

OTMIS-index: 27% 

3.2 Analys av tillverkningsdata 

För att få statistik över vilka råvarumängder som hade använts i tidigare körningar och ifall de blivit 

godkända gjordes en genomgång av arkiveringen för körningarna under perioden vecka 9–14 år 2017. 

Förhoppningen var att kunna se skillnaderna mellan satserna och på så vis hitta den optimala 

temperaturen och silikamängden för varje produkt. Tyvärr fattades alldeles för mycket information för 

att några konkreta slutsatser skulle kunna dras. 

3.3 Följda körningar 

Under ett antal veckor följdes de fyra valda produkterna noggrant i produktionen för att kunna 

identifiera möjliga faktorer som påverkar tillverkningsprocessen. Ett första steg blev att se till att alla 

operatörer följde tillverkningsinstruktionen genom att satsa rätt mängd ingredienser, hålla alla 

blandtider och köra blandarna på rätt varvtal. På så sätt kunde flera parametrar elimineras, och om 

resultaten från körningarna nu skulle bli jämna kunde slutsatsen dras att problemet endast ligger i hur 

väl tillverkningsinstruktionen följs.  

3.3.1 Slutsatser 

Det skulle dock visa sig att endast en av produkterna, extruderingsspacklet, uppvisade ett tillräckligt 

tydligt mönster i resultaten för att utgöra underlag för formulering av slutsatser. Varje körning av 

extruderingsspacklet, där tillverkningsinstruktionen följdes hamnade något under OTMIS-intervallet. 

Detta fick ligga till grund för en ändring i tillverkningsinstruktionen. För att höja viskositeten 

beslutades det att lägga till en mängd silika till den ursprungliga tillverkningsinstruktionen och 
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mycket riktigt blev följden att nästa sats som kördes hamnade inom OTMIS-intervallet och blev 

godkänd.  

 

Viskositeten hos det lättslipade pigmenterade tungspacklet varierade så pass kraftigt från sats till sats 

att följden blev en breddning av OTIMS-intervallet. Detta var möjligt eftersom just det här spacklets 

egenskaper fortfarande uppfyller kundens önskemål en bit utanför det tidigare OTMIS-intervallet. 

 

För standardtungspacklet och det högtixotropiska spacklet saknades tillräckligt med underlag för att 

kunna genomföra någon ändring i tillverkningsinstruktionen.   

3.4 Faktorer som kan påverka viskositeten 

Från observationer i produktionen samt från vad operatörerna lämnat för synpunkter kunde en lista 

kompileras med olika faktorer som påverkar eller kan påverka viskositeten. Listan berör både 

temperaturer, mänskliga faktorer och tidsintervall. 

 

● Tid från provtagning till mätning - det händer att provet står och väntar innan 

kvalitetskontrollen. Detta kan bero på flera olika anledningar där de främsta är att ett annat 

prov redan håller på att mätas eller att kontrollanten som ska mäta inte är tillgänglig. 

 

● Vilken operatör som gjort satsen - de olika operatörerna som tillverkar spacklet har olika 

rutiner för bland annat satsningstid och vid vilken temperatur som kylsystemet ska aktiveras 

men även för mängden extra tillsats av silika. 

 

● Vilken kontrollant som gjort mätningen - beroende på hur överflödigt prov skrapas bort vid 

mätning kan mätfel uppstå. 

 

● Hur blandaren gjorts rent - oftast körs samma typ av spackel i följd för att undvika ställtid då 

blandaren inte ska behöva diskas mellan varje körning. Operatörerna brukar endast diska 

blandaren och kärlet om ett pigmenterat spackel ska tillverkas efter ett icke-pigmenterat och 

vice versa. 

 

● Omrörningstid - enligt tillverkningsinstruktionen ska additiv och fyllnadsmedel blandas i 

under omrörning över en viss tid. Då operatörerna tillsätter dessa manuellt och ibland utför 

andra uppgifter samtidigt som spacklet blandas kan denna tid variera från 

tillverkningsinstruktionen. Satsningstiden hos silikan är också beroende av operatören då 

denne avgör flödet i tillförseln beroende på hur väl blandat spacklet ser ut att vara genom 

luckan i locket av kärlet.  

 

● Temperatur på produkten under tillverkning - på grund av friktionen som uppstår vid 

skjuvning ökar spacklets temperatur under tillverkning. Som tidigare nämnts ställer 

operatören in själv vid vilken temperatur som kylsystemet ska aktiveras. 

 

● Temperatur och luftfuktighet i lokalen - olika väderlekar kan påverka lokalens temperatur och 

luftfuktighet, vilket kan göra att en del ingredienser påverkas, och därmed även slutprodukten. 
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● Fuktighet i silikan - som en följd av förändrad luftfuktighet kan silikans egenskaper påverkas. 

Vid hög luftfuktighet kan det bildas klumpar, något som inte alls är bra eftersom all silika då 

inte kan blandas ut och fördelas jämnt.  

 

● Var någonstans prov för analys tas - om provet tas från olika delar av cisternen kan olika 

resultat i viskositetsmätningen uppkomma.  

 

● Totala processtiden - tillverkningstiden varierar ofta på grund av raster och byte av 

silikasäckar. Mängden silika som tillsatts när operatören pausar satsningen och går på rast kan 

också ha inverkan på resultatet. 

 

● Temperatur på provet - beroende på vilken temperatur provet har när det ska analyseras kan 

resultatet variera från gång till gång.  

 

● Temperatur på halvfabrikatet - halvfabrikatets temperatur när det tillsätts till kärlet kan 

variera. Detta beror på att cisternen som innehåller halvfabrikat inte alltid fått stå i 

värmerummet innan tillverkningen börjar eller att det bara stått där inne en kort tid. I vissa fall 

har cisternen stått utomhus under natten och har därför en låg temperatur. 
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4 Experiment 

Nedan följer en beskrivning av alla experiment som genomfördes inom ramen för examensarbetet. 

Resultaten från varje experiment presenteras tillsammans med respektive genomförande eftersom 

försöksomgång 2 bygger på resultaten från den första försöksomgången.  

4.1 Försöksomgång 1  

För att undersöka teorin om att starttemperaturen på halvfabrikatet hade stor inverkan på viskositeten 

gjordes en första försöksomgång med olika starttemperaturer på ett intervall mellan 12 och 44˚ C. 

Anledningen till att just den här faktorn var intressant var på grund av att den sades påverka både 

viskositeten och satsningstiden för silikan. Försöken gjordes i den lilla spackelblandaren i UV-

laboratoriet och alla olika spackel hade samma mängd av alla ingredienser. I produktionen har 

observationer gjorts på halvfabrikat med temperaturer mellan ca 15 och 30˚ C, men för att undersöka 

vad som händer utanför dessa gränser valdes här ett bredare intervall. Spacklet som tillverkades var ett 

spackel med bara ett additiv, förutom halvfabrikat och silika, och samma tillverkningsinstruktion 

användes som i produktionen, justerat för volymen på den lilla spackelblandaren. Alla försök gjordes 

på samma sätt vid satsning. Kylsystemet på spackelblandaren utnyttjades för alla försök med en 

starttemperatur under 20˚ C, detta för att få en större skillnad på mätningarna. 

4.1.1 Resultat 

Spacklets reologi mättes på samma sätt som spacklet från produktionen, nämligen med hjälp av en 

reometer. Viskositeten antecknades och plottades mot temperaturen i ett diagram, se figur 5.  

 

 
Figur 5: Viskositet hos tungspackel med varierad starttemperatur.  
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En trendlinje lades till för att visa hur stort det linjära sambandet mellan starttemperatur och viskositet 

faktiskt var. Som ett mått på hur linjärt sambandet är, är det fördelaktigt att använda sig av den så 

kallade determinationskoefficienten som betecknas R2. Ett helt linjärt samband ger R2=1 men ett 

värde på R2>0,75 indikerar att det finns ett linjärt samband med praktisk betydelse, men när R2<0,75 

finns inget påvisat samband.12 I figur 9 syns att R2 här hamnade på 0,867 vilket alltså antyder att det 

finns ett samband när starttemperaturen varieras mellan 12 och 44˚ C. 

 

Värdena på viskositeten blev ungefär tre gånger högre i lilla spackelblandaren än vad de brukar bli i 

produktionen. Detta är troligtvis en effekt av de skilda förhållandena mellan de olika 

spackelmaskinerna snarare än ett mät- eller satsningsfel. Det gör däremot att värdena som fås i 

försöksomgångarna bara kan jämföras mot varandra och senare försöksomgångar i den lilla 

spackelblandaren men inte mot värdena på viskositeten på det spackel som tillverkats i produktionen. 

Det noterades också att satsningstiden för silikan gick ner då temperaturen ökade. 

4.2 Försöksomgång 2 

Den här försöksomgången var mer omfattande och krävde fler mätningar än försöksomgång 1. Detta 

gör att alla delar i försöksomgången beskrivs mer utförligt. 

4.2.1 Syfte 

Syftet med försöksplaneringen var att ta reda på vad som händer med olika spackel som tillverkas 

med flera varierande parametrar. Tanken var även att hitta eventuella samspelseffekter mellan de olika 

parametrarna eftersom dessa är svåra att få fram på andra sätt.  

4.2.2 Utförande 

För att få pålitliga resultat eliminerades felkällorna i testerna så mycket som möjligt. Alla steg gjordes 

på samma sätt; halvfabrikatet som användes var taget från en och samma batch, silikan togs från 

samma säck, mellan körningarna gjordes blandaren rent på samma sätt, blandarens varvtal sattes till 

150 rpm för blandaren och 1000 rpm för dissolvern, något som var rekommenderat av tillverkaren.13 

Blandtiderna var samma för alla körningar. 

 

Testerna i försöksomgång 2 genomfördes under en veckas tid från måndag till fredag. De tre 

faktorerna temperatur, silikamängd och vakuumtid varierades på en hög och en låg nivå i ett så kallat 

fullskaligt 23 försök, och för att ge ett mer statistiskt säkerställt resultat gjordes även tre tester i 

centrumpunkten.14 Totalt genomfördes alltså elva tester med centrumpunkterna inräknade. När 

testerna var utförda lades resultaten in i programvaran MODDE för att kunna analysera de olika 

faktorernas påverkan.  

4.2.3 Val av parametrar 

● Temperatur på halvfabrikatet vid start - Temperaturen valdes baserat på de resultat som 

observerats i den första försöksomgången. 

 

                                                 
12 Rössler, A. Design of Experiments for Coatings. 2014. 
13 Bargstädt, P. 2017. 
14 Rössler, A. Design of Experiments for Coatings. 2014. 
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● Silikamängd - Silikamängd valdes för att extra tillsats av silika är det enda justeringssättet 

som är möjligt för att höja viskositeten. 

 

● Vakuumtid - För att istället sänka viskositeten hos spacklet skjuvas det under vakuum under 

en viss tid. Att sänka viskositeten hos ett spackel är att föredra jämfört med att höja den på 

grund av att andelen silika ökar och produkten tekniskt sett är ändrad. Det är därför intressant 

att veta hur effektiv den här metoden är och om tillverkningsinstruktionen ska ändras så att 

viskositeten höjs. 

4.2.4 Variationsintervall 

● Temperatur - det stora intervallet som användes i försöksomgång 1 användes för att få ett 

brett spektrum av data och behövde därför begränsas för att kunna vara representativt för de 

temperaturer halvfabrikatet kan ha i produktionen. Intervallet som används i försöksomgång 2 

är baserat på verkliga observationer från produktionen. Temperaturen varieras mellan 15 och 

31˚ C. 

 

● Silika - variationen i silikamängd är baserad på hur stor en genomsnittlig justering är. Justerat 

för den lilla blandaren blir detta ett intervall som skiljer sig 7% åt båda håll från 

centrumpunkten. 

 

● Vakuumtid - även intervallet för vakuumtid valdes med en vanlig justering som bas, den låga 

vakuumtiden sattes till två minuter och den höga till fyra minuter. 

4.2.5 Resultatparametrar 

● Viskositet - viskositeten är det enda som spelar roll för om spacklet godkänns i den interna 

kvalitetskontrollen eller inte och är därför en nödvändig resultatvariabel.  

 

● Satsningstid - eftersom det noterades att satsningstiden minskade då temperaturen ökade 

valdes detta till en resultatvariabel. Då satsningstiden utgör en stor del av den totala 

processtiden skulle det vara mycket fördelaktigt att sänka den, men eftersom det går åt mer 

silika för att uppnå samma viskositet är det intressant att undersöka förhållandet. 

 

● Temperaturändring - beroende på starttemperaturen, vakuumtiden och den totala processtiden 

kan spacklets temperatur ändras olika mycket under tillverkning. Eftersom spacklet förlorar 

vissa viktiga egenskaper om det blir för varmt under tillverkning är detta en viktig 

resultatvariabel. 

4.2.6 Resultat 

Resultaten från försöksomgång 2 presenteras med hjälp av MODDE. I figur 10 syns olika 

koefficienter för respektive av de tre resultatvariablerna viskositet, satsningstid och 

temperaturskillnad. Den gröna stapeln visar determinationskoefficienten som hamnade väldigt nära 

ett, vilket innebär att resultaten från den här försöksomgången har ett linjärt samband av praktisk 

betydelse. Den andra stapeln visar spridningen på försöksresultaten och för att modellen ska vara 

“bra” krävs ett värde på minst 0,5, något som staplarna här överskrider med god marginal.15 Den gula 

                                                 
15 Rössler, A. Design of Experiments for Coatings. 2014. 
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stapeln visar “model validity”. När den är låg kan det bero på att det finns några värden som avviker 

från den linjära skattningen, så kallade ”outliers”. Om försöken saknar ”model validity” innebär det 

dock inte att det finns många ”outliers”, utan då handlar det om att det relativa felet är så pass litet att 

MODDE inte kan räkna ut validiteten. Den sista stapeln bör ha ett värde över 0,5 och innebär att 

försöken skulle ge samma resultat om de genomfördes under samma förutsättningar en gång till.  

 

 
Figur 6: Figuren visar “Summary of fit” för respektive resultatvariabel över försöksomgång 2.  

 

Då figur 6 visade att resultaten var tillräckligt pålitliga för att analyseras skapades en koefficientplot 

för varje resultatvariabel för att se vilka faktorer som hade störst inverkan på resultaten. För 

viskositeten syns väldigt tydligt att stapel nummer 2, silikamängden, är den enda faktorn som har 

effekt på resultatet. För att med säkerhet kunna säga att en faktor har effekt på resultatet ska 

spridningen vara på en sida om x-axeln, och i det här fallet gäller det alltså endast för silikamängden. 

För att uppnå en hög viskositet ska alltså silikamängden hållas på en hög nivå, se figur 7.  

  

 
Figur 7: Koefficientplot över viskositeten.  

 

För satsningstiden hade däremot både temperaturen och silikamängden effekt på resultatet eftersom 

spridningen för dessa inte sträcker sig förbi x-axeln. Här är det att föredra att satsningstiden ska vara 

så låg som möjligt, vilket gör att resultaten i figur 8 ska inverteras eftersom MODDE alltid antar att 

det högsta värdet är mest optimalt. Temperaturen bör alltså väljas på en hög nivå och silikamängden 

på en låg nivå för att få så kort satsningstid som möjligt.  
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Figur 8: Koefficientplot över satsningstiden.  

 

Den tredje och sista koefficientplotten, figur 9, visar faktorernas effekt på temperaturskillnaden under 

tillverkningen. Här är det endast en faktor med säkerställd effekt; starttemperaturen. När 

starttemperaturen är låg erhålls en stor temperaturskillnad, eller med andra ord ökar temperaturen mer 

under tillverkning när halvfabrikatet från början är kallt än om det är varmt. Mätningarna visade att 

sluttemperaturen ungefär blev densamma oavsett starttemperatur, vilket gjorde att den faktorn inte 

undersöktes vidare.  

 

 
Figur 9: Koefficientplot över temperaturskillnaden. 

 

I figur 10 illustreras hur lång satsningstiden för silikan blir när temperaturen (y-axeln) och 

silikamängden (x-axeln) varieras. För att uppnå en kort satsningstid gäller det att hamna i det blåa 

området där starttemperaturen är hög och silikamängden är låg. Figuren visar dessutom att 

temperaturens effekt är större eftersom lutningen på linjerna är mer vågräta än lodräta. Vakuumtiden 

hölls här konstant eftersom den inte har någon påverkan på satsningstiden överhuvudtaget.  
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Figur 10: Konturplot över temperaturens och silikamängdens inverkan på satsningstiden. Vakuumtiden hålls här konstant 

på sin centrumnivå. 

4.3 Mätningar över tid 

Då proven oftast får vänta några minuter, men ibland upp till en halvtimme, innan provtagning kan 

viskositeten ändras över tid. Eftersom provet som ska mätas snabbt kyls till rumstemperatur och 

spacklet i cisternen håller sin temperatur under många timmar gjordes en försöksomgång för att se hur 

mycket viskositeten skiljde sig mellan dessa efter en viss tid. Syftet med denna försöksomgång var att 

se om provets viskositet var representativ för viskositeten i cisternen om kvalitetskontrollen dröjde.  

 

Två prov togs från samma ställe i cisternen och viskositeten uppmättes. Ett prov ställdes sedan i 

rumstemperatur och det andra i värmerummet som är tempererat till 40˚ C. Efter en timme mättes 

båda proverna igen och åter igen efter två, fyra och 24 timmar. Testerna genomfördes på två olika 

tungspackel för att se om resultaten skiljer sig mellan olika produkter.  

4.3.1 Resultat 

Figur 11 visar hur viskositeten hos båda proven av det första tungspacklet varierar över tid. Det 

rumstempererade provet håller sig stabilt under de första 2 timmarna för att sedan sjunka. Det varma 

provet börjar att avta direkt och sjunker fortare än det rumstempererade provet.  
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Figur 11: Figuren visar vad som händer med tungspacklet över tid. De svarta linjerna visar var det godkända intervallet 

ligger. 

 

Figur 12 visar hur viskositeten hos proverna av det andra tungspacklet varierar med tiden. Här håller 

sig det rumstempererade provet konstant under hela mätperioden, något som skiljer sig kraftigt från 

mätningarna av det första tungspacklet. Det varma provet sjunker även här men minskningen är inte 

lika kraftig som för det första tungspacklet. Detta visar på att egenskaperna hos olika spackel skiljer 

sig beroende på vad de har för ingredienser och hur det har framställts. En tydlig tendens är dock att 

viskositeten hos ett varmt spackel sjunker med tiden, men det sjunker som sagt olika mycket beroende 

på vilka ingredienser de olika spacklena innehåller. 

 

 
Figur 12: Figuren visar samma process som den i figur 11 men för ett annat tungspackel.  

4.4 Mätning på olika djup i cisternen 

För att undersöka huruvida spacklets viskositet är homogen överallt i cisternen genomfördes en 

försöksomgång där prov togs för mätning från toppen, mitten och botten av cisternen. Proverna togs 
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direkt efter att tillverkningen var slutförd för att undvika att en eventuell separation skulle hinna ske 

och de mättes också direkt efter varandra. Syftet med den här försöksomgången var att se om det 

spelar någon roll var någonstans i cisternen operatören tar sitt prov och i så fall hur mycket 

viskositeten skiljer sig mellan de olika nivåerna. 

4.4.1 Resultat 

De tre proven mättes i reometern direkt efter varandra och resultaten blev följande: 

Toppen: 4818 mPas 

Mitten: 4731 mPas 

Botten: 4861 mPas 

 

Som resultaten visar är det väldigt liten skillnad mellan de olika djupen och det är svårt att se ett 

samband mellan dessa. Reometerns mätfel är 1%16 och resultaten här hamnade i princip inom 1% 

skillnad, vilket gör att spacklet kan klassas som homogent i hela cisternen.  

  

                                                 
16 Oleinitec. Rheometer Test Certificate. 2007. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från projektet. En uppföljning av faktorerna som sattes upp i 

kapitel tre görs här för att tydliggöra vilka faktorer som undersöktes och ansågs vara viktigast för 

spacklets reologi. 

5.1 Felanalys 

Ett resultat kan aldrig vara exakt hur noggrant alla mätningar och vägningar i processen än har utförts. 

Därför är det viktigt att undersöka det relativa felet eftersom det i slutändan kan bli väldigt stort och 

vara skillnaden mellan en godkänd och en icke-godkänd sats.  
 

Till att börja med finns ett avrundningsfel i mängden ingredienser som står i 

tillverkningsinstruktionen. Dessa mängder är framtagna som en procentuell del av hela innehållet och 

blir därför ofta ett decimaltal, men i tillverkningsinstruktionen som operatörerna går efter är 

mängderna angivna i hela kilogram. Felet därifrån, relativt genomsnittsmängden silika, blir då 0,0093. 

Nästa fel ligger i precisionen hos vågen som används. Här är felet, enligt samma förhållande, 0,0018. 

Detta leder till ett totalt fel på 1,11%. Med hjälp av detta fel kan även felet i viskositetsresultaten 

hittas: 

 

 
Figur 13: Här visas hur viskositeten beror av de olika variablerna. 

 

Från figur 13 kan effekten som silikan har på viskositeten utläsas. Figuren är skapad med hjälp av 

programvaran Minitab och värdena som används där är samma värden som användes i MODDE från 

försöksomgång 2. Den här typen av figur illustrerar de olika faktorernas effekt på viskositeten på ett 

tydligare sätt än vad figurerna i MODDE visade. Viskositetsändringen dividerat med silikaändringen 

blir  

 

(5288-2807)/(350-300)=2481 mPas/50 g=49,62 mPas/g. 

 



 
 
 

22 

 

Det totala felet i silikasatsningen för den genomsnittliga silikamängden på 325 g blir  

 

325g*0,011=3,575 g. 

 

Felet i viskositeten blir på grund av detta 

 

3,575 g*49,62 mPas/g=177,4 mPas. 

 

Viskositetsfelet relativt den genomsnittliga viskositeten för försöksomgången blir 

 

(5288+2807)/2=4047,5 mPas, 177,4 mPas/4047,5 mPas=4,38%.  

 

Felet i reometerns precision är som tidigare nämnt <1% vilket gör att felet nu uppgår till 5,38%. Det 

totala felet som kan uppkomma är när provet sedan är kvar i cisternen innan det tas till analys, se 

avsnitt 4.3. Där sjunker det varma provets viskositet från 3744 till 3202 mPas på en timme vilket gör 

att det bidragande felet därifrån blir 

 

(3744-3202)/((3744+3202)/2)=15,61% 

 

Om detta adderas till felet från de tidigare delarna av processen uppgår det totala felet till 

 

5,38+15,61=20,99% 

 

Viktigt att notera är dock att viskositeten endast sjunker med tiden och inte tvärt om, vilket gör att det 

totala felet kan bli betydligt större nedåt än uppåt. För att sammanfatta det hela kan det maximala felet 

uppgå till 5,38% om mätningen görs direkt, men om provet får vänta i kärlet en timme kan det totala 

felet bli så mycket som 20,99%. Självklart kan felen ta ut varandra under processens gång, till 

exempel kan det totala felet “bara” bli 15,61–5,38=10,23% trots att provet får vänta en timme i kärlet 

innan mätningen.  

 

Om ett prov tas ur kärlet och sedan får vänta på analys en timme i rumstemperatur, uppkommer inget 

större fel än det från satsningstiden och mätfelet i reometern, eftersom viskositeten håller sig konstant 

inom den första timmen. Problemet här är dock att mätningen kommer ge en annan viskositet jämfört 

med viskositeten på spacklet som finns i cisternen, och då blir mätningen inte representativ för det 

godkända spacklet.  

5.2 Uppföljning av faktorer som kan påverka viskositeten 

Nedan följer en lista på de faktorer som sades kunna påverka viskositeten. Försöksomgångarna och 

mätningarna har baserats på dessa och resultaten visade sig inte alltid vara detsamma som vad 

hypotesen var. Vissa har ej undersökts på grund av irrelevans eller för att de inte gick att mäta. Om 

alla faktorer hade undersökts är det möjligt att resultaten och slutsatserna hade blivit annorlunda. 

 

● Tid från provtagning till mätning - provet som lämnas för kvalitetskontroll håller samma 

viskositet någorlunda i upp till två timmar. Det kommer däremot inte vara representativt för 

spacklet som är kvar i cisternen om mer än en timme har gått. 
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● Vilken operatör som gjort satsen - olika operatörer satsar ofta olika mängder silika. Då silikan 

är den mest dominanta faktorn som påverkar viskositeten leder detta till varierande resultat. 

 

● Vilken kontrollant som gjort mätningen - denna faktor är svår att mäta och ingen statistik har 

kunnat göras för detta.  

 

● Hur blandaren gjorts rent - blandaren görs rent så grundligt att denna faktor inte spelar någon 

roll. 

 

● Omrörningstid - omrörningstiden för ingredienser tillsatta genom manluckan är ganska 

konsekvent mellan operatörer, däremot är inte flödeshastigheten på själva tillsättningen styrd 

på något sätt. 

 

● Temperatur på produkten under tillverkning - denna faktor har snarare visat sig vara en 

resultatvariabel som främst styrs av starttemperaturen, men även av silikamängden och 

vakuumtiden. 

 

● Temperatur och luftfuktighet i lokalen - denna faktor har ej undersökts då den ej har varierats 

så mycket under tiden som arbetet gjorts. 

 

● Fuktighet i silikan - instrument för att mäta denna faktor finns ej att tillgå. 

 

● Var någonstans prov för analys tas - detta undersöktes och resultaten hamnade så nära 

varandra att de troligtvis beror på mätfelet hos reometern, vilket gör att denna faktor inte 

anses kunna spela någon roll. 

 

● Totala processtiden - själva tillverkningstiden spelar inte lika stor roll som om spacklet skulle 

få vänta på att kontrolleras. 

 

● Temperatur på provet - själva provets temperatur spelar troligtvis inte så stor roll. Det som 

spelar roll är när själva provet togs från cisternen då det varma spacklet går ner i viskositet. 

 

● Temperatur på halvfabrikatet - denna faktor har undersökts grundligt i båda 

försöksomgångarna där den visade sig ha stor påverkan på satsningstid av silika men inte på 

viskositeten. 
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6 Diskussion 

Det här projektarbetet har behandlat hela tillverkningsprocessen för tungspackel. I följande kapitel 

diskuteras projektarbetets relevans och de nuvarande metoderna och tillvägagångssätten som företaget 

använder sig av. 

6.1 OTMIS-index 

Indexet OTMIS visar om en produkt blir godkänd direkt efter produktion eller om den måste justeras, 

ett färdigt spackel kan antingen vara 1 eller 0. Fördelar med OTMIS är att det är lätt att identifiera 

vilka produkter som har en stabil tillverkningsinstruktion och i vilka instruktioner det kan behövas 

ändringar. Nackdelar med OTMIS uppkommer när det kommer till justeringar av icke-godkända 

satser. Ett spackel som ofta hamnar lite utanför viskositetsintervallet men går fort att justera skulle 

visa på ett lågt OTMIS fastän den faktiska processtiden bara är något längre. OTMIS säger heller 

ingenting om hur många justeringar som görs, så en produkt som ofta godkänns kan ändå ha en lång 

genomsnittlig processtid då den ibland kräver många, tidskrävande justeringar. 

6.2 Besparingar 

Under 2017 har varje sats av de fyra undersökta produkterna i snitt krävt 1,81 så kallade cykler, det 

vill säga att varje sats har behövt justeras 0,81 gånger efter första mätningen. Observationer och 

samtal med processingenjörer, kvalitetskontrollanter och operatörer har gett en uppskattning på hur 

lång tid en justering tar från att ett icke godkänt prov kommer tillbaka från kvalitetskontrollen till 

operatören tills dess att det nya provet är godkänt. Resultatet blev 60 minuter, men den tiden kan 

variera kraftigt från gång till gång b.la. beroende på hur lång tid provet får vänta och vilken typ av 

justering som krävs.  

 

Justeringstid per sats: 60 min*0,81=48,6 min 

Justeringstid per dag: 48,6 min*4,72 satser/dag=229,4 min 

 

Som tidigare nämnts finns det två spackelblandare för att tillverka tungspackel och produktionen är 

igång 16 timmar om dygnet vilket ger  

 

Andel justeringstid: 229,42 min /32 timmar= 11,95% 

 

Hur många procent mer spackel kan tillverkas om OTMIS=100% 

1/(1-0,1195)=13,6% 

6.3 Förhållande mellan spackelblandarna   

Spackelmaskinerna i produktionen och den lilla spackelblandaren skiljer sig åt i förhållandet av vissa 

parametrar. Arean av butterfly-bladen på den lilla spackelblandaren tar upp en större del av kärlet som 

spacklet blandas i än butterfly-bladen på de stora spackelmaskinerna. Detta leder till en bättre 

omrörning av spacklet i den lilla spackelblandaren. Butterfly-bladen når också ut närmare kanten på 

kärlet på den lilla spackelblandaren. På de stora maskinerna bildas en hinna av spackel längs kanterna 

som blandas dåligt och som dessutom absorberar mycket av kylningen. Ett annat problem med 

kylningen är att den verkar mycket effektivare på den lilla spackelblandaren. Detta beror på den 
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mindre volymen spackel i relation till temperaturen på kylvattnet som är densamma i båda maskinerna 

enligt 

 

𝑄 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝑇  (ekv.4) 

 

där Q är absorberad värme, c är spacklets specifika värmekonstant, m är spacklets massa och ∆T är 

skillnaden i temperatur.17 Eftersom vattnet strömmar genom kylsystemet och allt håller en konstant 

temperatur, och då det krävs mindre energi att kyla ner spacklet i den lilla spackelblandaren kommer 

spacklets temperatur sänkas mer. Det är troligt att samma fenomen fast nu med den omgivande luften 

och dess temperatur hade en liknande, dock mindre, kylningseffekt på den lilla spackelblandaren i de 

försök då kylningssystemet inte användes. 

 

Hastigheterna på blandaren och dissolvern som användes under samtliga försöksomgångar där spackel 

tillverkades rekommenderades av tillverkaren och följdes därför för att kunna vara jämförbara med 

andra eventuella försök.  I produktionen används 800 rpm som varvtal på dissolvern, vars diameter är 

35 cm, vilket ger en periferihastighet på 0,35*π*800=879,6 m/min. Den lilla spackelblandaren vars 

dissolver har en diameter på endast 4,8 cm skulle då behöva snurra med 879,6/(0,048*π)=5833 rpm 

vilket inte är möjligt på grund av begränsningar i dess effekt. Blandarens periferihastighet var 

densamma i lilla spackelblandaren och i produktionen. 

 

Dissolverns skjuvarbete leder till sänkt viskositet, och en låg starttemperatur leder, enligt 

försöksomgång 1, till en hög viskositet. Att resultaten av viskositeten från försöksomgångarna blev 

alltför hög i den lilla spackelblandaren borde därför kunna förklaras av att temperaturen påverkar 

tillverkningen i en högre grad och att dissolvern har en lägre relativ hastighet. 

 

Som det ser ut idag används den lilla spackelblandaren för tester när en tillverkningsinstruktion för ett 

spackel ska ändras. Resultaten från försöksomgångarna som genomförts i det här projektet har dock 

visat att ett spackel får varierande reologi beroende på om det tillverkas i den lilla spackelblandaren 

eller i produktionen i fullstor skala. Detta är viktigt att ha i beaktning när en tillverkningsinstruktion 

ska ändras. 

  

                                                 
17 Nordling, C. Österman, J. Physics Handbook. 2006. 
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7 Lösningsförslag 

Utifrån resultaten och observationerna under projektets gång har ett antal olika förslag tagits fram på 

hur processen kan förbättras. I dagsläget tillverkas 4,72 satser UV-spackel om dagen, men målet är att 

kunna godkänna 5 om dagen med nuvarande utrustning. 

7.1 Justeringar 

Det finns två olika sätt, med avseende på justeringar, att nå målet med 5 satser om dagen. Det ena 

sättet är att sänka justeringstiden och det andra är att minska antalet genomsnittliga justeringscykler 

för produkterna. Som tidigare nämnts utgör justeringstiden 229,42 min om dagen. Av de tillgängliga 

32 timmarna går alltså 32*60-229,4=1690,6 min åt till produktion av satserna. Om processtiden 

förblir densamma, och 5 satser ska tillverkas, måste 1690,6*(4,72/5)=1790,9 min gå åt till produktion. 

Då kan justeringstiden utgöra 32*60-1790,9=129 min om dagen eller 25,8 min per sats. Den ena 

lösningen med sänkt justeringstid, men samma antal justeringscykler, skulle då göra att 

justeringstiden skulle behöva sänkas till 25,8/0,81=31,9 min, alltså nästan halveras.  

 

Den andra lösningen med samma justeringstid men med sänkt antal justeringscykler, skulle kräva 

maximalt 129/60=2,15 justeringar om dagen eller 0,43 justeringar per sats. 

 

Att gå från 4,72 till 5 satser om dagen skulle innebära en ökning med 63 satser om året vilket 

motsvarar ungefär 54 ton spackel. Detta skulle innebära att ännu mer spackel till redan existerande 

kunder, eller eventuellt till nya kunder, skulle kunna börja levereras. 

7.2 Sänkning av processtiden 

Ett annat sätt att nå målet på 5 satser om dagen är att sänka den totala tillverkningstiden för en 

produkt, alltså tiden det tar för tillverkningen utan att räkna med tiden för justering. I den första 

försöksomgången noterades att satsningstiden av silikan minskade när temperaturen ökade och samma 

resultat sågs även i den andra försöksomgången, vilket visas i figur 14. Då starttemperaturen har liten 

effekt på viskositeten jämfört med silikamängden, kan en förhöjd temperatur på halvfabrikatet vid 

tillverkningens början vara ett sätt att minska tiden för det mest tidskrävande momentet vid 

spackeltillverkningen. Det som krävs för att ha en hög temperatur på halvfabrikatet vid 

tillverkningsstarten är att se till att det förvaras i ett värmerum, helst över natten, för att nå en 

temperatur på minst 35˚ C.  

 

En nackdel med denna metod är att en större mängd silika krävs för att samma värde på viskositeten 

ska erhållas, men den extra kostnaden som då tillkommer är i princip försumbar jämfört med 

kostnaderna för halvfabrikatet. Metoden är dock begränsad till viss del då spacklet ej bör nå 

temperaturer över 50˚ C under tillverkning. Ytterligare en svårighet är att utrymmet i värmerummet är 

begränsat, vilket gör att det inte alltid är möjligt att förvara halvfabrikatet inomhus, utan ibland får det 

stå utomhus där temperaturen vanligtvis är betydligt lägre.  
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Figur 14: Figuren visar hur satsningstiden påverkas av de olika variablerna. 

7.3 Rekommendationer 

Lösningsförslagen som togs fram i det föregående kapitlet kan nås på flera olika sätt. Nedan följer 

några tillvägagångssätt med fokus på att vara enkla att genomföra men ändå inte kräva en alltför stor 

investering. 

7.3.1 Bättre dokumentation  

För eventuell uppföljning på detta arbete skulle en bättre dokumentation över hela processen 

underlätta. Om data för alla parametrar i tillverkningen fanns för alla satser som tillverkas skulle 

resultaten kunna analyseras i exempelvis MODDE för att lättare kunna se om de resultaten som 

presenteras här också går att tillämpa i full skala. På grund av skillnaderna mellan den lilla 

spackelblandaren och maskinerna i produktionen kanske det finns parametrar som har större inverkan 

än vad som sågs i arbetets försöksomgångar. Ett viktigt moment i dokumentation av 

tillverkningsprocessen är att alla felkällor minimeras så mycket som möjligt. Upplägget på 

tillverkningsinstruktionerna måste ändras så att inte ingrediensmängder avrundas till heltal och vågar 

med högre precision bör användas. För att underlätta analys av resultaten kan vågar som är kopplade 

till en dator vara att rekommendera då den faktiska silikamängden som tillsatts alltid kommer att 

kunna hittas. Detta skulle eliminera problemen med felaktiga inrapporteringar av mängder silika. 

7.3.2 Nya rutiner för kontroll 

En stor källa till varför resultaten kan variera så mycket är hur rutinerna för kvalitetskontrollen ser ut. 

Alla mätningar bör göras inom en kort tid från att tillverkningen är färdig och detta bör lösas genom 

ökad kommunikation mellan operatören som tillverkar spacklet och kontrollanten som gör mätningen. 

Som det ser ut nu kan provet vissa gånger få stå ett bra tag innan mätningen görs, något som ofta 

beror på att kontrollanten håller på med någonting annat och inte märker att ett prov har lämnats in för 

mätning. Om operatören istället skulle meddela kontrollanten just innan en pågående sats blir klar och 
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säkerställa att mätningen kommer att genomföras direkt, kan ett resultat fås som med mycket större 

säkerhet faktiskt visar vad viskositeten hos spacklet i cisternen är. Resultatet från mätningarna 

kommer i framtiden kunna ligga till grund för ändringar i tillverkningsinstruktionen på ett mer 

tillförlitligt sätt än i dagsläget.  

7.3.3 Experiment för att ändra tillverkningsinstruktionen 

För de mest komplexa produkterna med ingredienser som påverkas i högre grad av tid, temperatur och 

skjuvning kan ett lösningsförslag vara att göra nya experiment i laboratoriet för att se vilket moment i 

tillverkningen som påverkar viskositeten mest. Dessa spackel kanske behöver andra rutiner för 

tillverkning och mätning för att resultaten ska bli stabila. 

7.3.4 Breddning av intervall  

För produkter vars viskositet varierar både för högt och för lågt och där resultaten inte kan stabiliseras 

med hjälp av tidigare nämnda lösningsförslag kan en breddning av det godkända intervallet vara 

aktuell. Detta kräver dock samverkan med alla befintliga kunder som använder spacklet huruvida 

deras produktion kan hantera att spacklet har ett viskositetsspann. 
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8 Slutsats 

Silikamängden är den faktor som har störst inverkan på resultatet. Fel i utformningen av 

tillverkningsinstruktionen samt vågens precision gör att små variationer i silikamängden leder till 

större variationer i viskositeten. Tiden mellan tillverkning och mätning har alltid en stor inverkan 

eftersom viskositeten sjunker kraftigt över tid. Spacklet som tas till provtagning är inte representativt 

för det spackel som finns kvar i cisternen efter att mer än en timme har gått. 
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