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Samenvatt ingg voor 
niet-ingewijden n 

Bijj  het staalbedrijf Hoogovens Staal BV.' wordt het proces van staal maken 
continuu verbeterd om zodoende steeds aan de eisen van klanten te kunnen 
voldoen.. In het kaden- van dit verbeteringsprogramma is een onderzoek uit-
gevoerdd naar de mogelijkheid om de chemische analyse van staal te verbeteren. 
Dee opzet, uitvoer en resultaten van het onderzoek zijn in dit proefschrift 
beschreven.. Deze samenvatting is bedoeld voor lezers die niet bekend zijn met 
hett onderwerp en toch iets meer willen weten over het uitgevoerde onderzoek. 

Kwal i t e i t t 

Inn de huidige maatschappij speelt verbetering van kwaliteit een steeds be-
langrijkeree rol. Zo wordt er veel gesproken over de kwaliteit van leven, over 
dee kwaliteit van dienstverlening, maar natuurlijk ook over de kwaliteit van 
productenn die we aanschaffen. Hier beperken we ons tot de kwaliteit van tast-
baree producten. Om te kunnen bepalen wat de kwaliteit, van een product 
is.. zijn metingen nodig die aangeven wat de eigenschappen van het product, 
zijn.. Bij een product als staal spelen eigenschappen zoals buigzaamheid en 
breekbaarheidd een belangrijke rol. \ oor het verkrijgen van staal niet bepaalde 
eigenschappen,, is het nodig om de concentratie van de verschillende elementen 
zoalss ijzer, koolstof, mangaan en fosfor te controleren en. waar nodig, aan te 
passen.. De resultaten van de metingen van de concentratie geven aan of het. 
eindproductt al dan niet aan de gestelde eisen voldoet. 

'' Hoofjovtris Staal BV 'is in 1999 samengegaan niet British Stfj.l plc. Samen vormen ze nu 
hett bedrijf Corns Group plc Het onderzoek, beschreven in dit proefschrift en uitgevoerd in 
opdrachtt van Hoogovens Staal BV. is ui tgevoerd voordat de twee bedrijven samen gingen. 
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Naastt de metingen aan liet eindproduct zijn ook metingen tijdens het produc-
tieprocess nodig om vast te stellen of het productieproces volgens wens verloopt. 
DvDv meet result aten tijdens het verloop van de productie geven een indicatie of 
err wijzigingen aan het productieproces nodig zijn om tot het gewenste eind-
productt te komen. 

Meten n 

Eenn vervelende eigenschap van metingen is dat de verkregen resultaten nooit 
exactt de werkelijkheid weergeven. Het meten van bijvoorbeeld de buitentem-
peratuurr is afhankelijk van factoren als de gebruikte thermometer en de per-
soonn die de thermometer afleest. Als een groep mensen de buitentemperatuur 
opmeet,, dan is de kans erg groot dat de meetresultaten verschillend zijn. Dit 
iss het gevolg van verschillen tussen thermometers en fouten bij het aflezen van 
dee thermometers. Het gemiddelde van de meetresultaten geeft een schatting 
vann de werkelijke1 temperatuur. De afwijkingen tussen de afzonderlijk*1 metin-
genn geven aan hoe goed (kleine verschillen = weinig spreiding), of hot1 slecht, 
(grote11 verschillen = veel spreiding) de individuele metingen zijn. Behalve ver-
schillenn tussen de individuele metingen kan er ook nog een verschil bestaan 
tussenn het gemiddelde van de metingen en de werkelijke waarde (systematisch 
verschil).. Zowel de verschillen tussen de afzonderlijke metingen als het, verschil 
tussenn het gemiddelde en de werkelijke waarde kunnen een grote invloed op 
dee processt uring hebben. 

Bijj  een productieproces kan de temperatuur in een reactievat een belang-
rijke11 factor zijn voor het leveren van een kwalitatief goed product. Wanneer 
inn een dergelijk proces de tempcratuurnieting een grote mate van spreiding 
off  een svstematisch verschil vertoont, dan is het moeilijk om tv bepalen of 
dee temperatuur in het reactievat de juiste waarde heeft. Door de meting van 
dee temperatuur te verbeteren (optimaliseren) is het mogelijk om een kleunen1 

spreidingg en/of kleinen1 systematische afwijking in het meetresultaat te1 be-
halen.. Een geoptimaliseerde mening geeft dan de mogelijkheid om het proces 
beterr te1 sturem. 

Spre id ingsbronnen n 

Helaass is \\rt niet altijd even duidelijk waar de spreiding in meetresultaten 
doorr veroorzaakt wordt. Meerdere soorten (bronnen) van spreiding zoals 
afieesfoutcnn en afwijkingen van instrumenten resulteren in een totale sprei-
ding.. Doordat het eindresultaat van een meting een combinatie1 is van al deze 
soortenn van spreiding, is het moeilijk om te bepalen welke bron van spreid-
ingg het grootste1 aandeel heeft gehad in het ontstaan van ele spreiding. Het is 
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echterr mogelijk om een schatting te maken van de grootte van de verschillende 
bronnenn van spreiding. Dit kan door een proef op te zetten en uit te voeren vol-
genss een proefopzet (experimental design). Analyse van de spreiding (ANOVA: 
analysiss of variance) resulteert in het opsplitsen van de totale spreiding in de 
bijdragenn van de verschillende bronnen van spreiding. De grootste bron(nen) 
vann spreiding kan (kunnen) dan worden aangepakt om tot betere metingen 
tee komen. Betere metingen wil zeggen: metingen met minder spreiding en 
dichterr bij de werkelijke waarde. 

Meerderee m e t h o d e n voor verbeter ing 

Bijj  de optimalisatie van de chemische analyse van staal kunnen verschillende 
methodenn toegepast worden. In liet onderzoek beschreven in dit proefschrift 
zijnn drie wegen bewandeld om tot mogelijke verbeteringen te komen. 

Dee eerste methode is het vervangen van bijvoorbeeld de momenteel gebruikte 
analysemethodee door een andere methode die minder spreiding veroorzaakt in 
dee analyseresultaten. Hiertoe is een inventarisatie van alternatieve metho-
denn uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijk t dat analysemethoden gebaseerd op 
lasertechniekk mogelijk in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij de 
chemischee analyse van staal. 

Dee tweede methode is een statistische analyse (ANOVA) van metingen die 
volgenss een proefopzet uitgevoerd zijn. Hoofdstuk 5 geeft een aanpak in zes 
puntenn weer voor het opsporen en het bepalen van de grootte van bronnen 
vann spreiding met als doel de totale spreiding te verminderen. Deze strategie 
iss toegepast op een onderdeel van de productie, bemonstering en analyse van 
staal. . 

Dee derde methode tenslotte betreft het simuleren (nabootsen) van metingen 
mett behulp van de computer. Simulaties vormen een krachtig hulpmiddel 
omm de invloed van veranderingen aan metingen of berekeningsmethoden te 
bepalen.. Simulaties worden vaak toegepast als experimenten in het werkelijke 
process teveel verstoringen opleveren of als de metingen teveel tij d en geld 
kosten. . 
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