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Sammanfattning

Vid kallvalsning av tunna band med hög hållfasthet används reversibla mångvalsarsverk.
Produktkraven är höga vad gäller bandens planhet. Planheten kan styras genom de
planhetsställdon som valsverket är utrustat med. Syftet med examensarbetet var att förvärva
kunskap om hur de olika ställdonen inverkar på planheten för att förbättra den automatiska
planhetsregleringen. Experiment genomfördes genom lägesändringar av ställdonen under
observation av planhetsförändringen. Försöken har utförts på samtliga planhetsställdon i ett 20-
valsarsverk vid AB Sandvik Materials Technology i Sandviken. De ställdon som undersöktes var
skevning av det övre valspaketet, böjning av stödvalsar, böjning av yttre mellanvalsar OS
(operatörsida) och DS (drivsida), böjning av inre mellanvalsar (konvalsar) OS och DS samt
förskjutning av övre och undre konvalsar.

För att beskriva ställdonens planhetspåverkan infördes definitionerna effekt och art. Resultatet
visar att arterna för de olika ställdonen skiljde sig kraftigt åt över bandbredden. Då
arbetsvalsdiametern var oförändrad ökade ställdonens effekt vid användning av
hårdmetallarbetsvals jämfört med stålarbetsvals. Vidare ökade effekten av ställdonen med
minskad diameter för stålarbetsvalsar. Bandområden där planhetspåverkan var obefintlig
kartlades för de olika ställdonen. 

I det här arbetet utvecklades, med hjälp av beräkningsprogrammet CLUSTER, en ny
konvalsgeometri som sedan slipades fram och verifierades i valsverket.
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Summary

Cluster mills are used when cold rolling thin strips. Product demands are high regarding flatness.
Control of flatness is made by using different flatness actuators. The aim of this work was to get
knowledge about how the different flatness actuators influence flatness on different parts of the
strip. Experiments consisting of displacement of actuator position and measurement of generated
flatness error were made. The experiments were made in a 20-high cluster mill at AB Sandvik
Materials Technology in Sandviken. The investigated actuators were tilting, bending of back up
rolls, bending of outer intermediate rolls, bending of inner intermediate rolls (tapered rolls) and
shifting of upper and lower tapered rolls.

To describe each actuator’s influence on flatness, two definitions were stated. The definitions
were effect and character. The results show that the characters of the actuators differed
considerably across strip width. The effect of the different actuators increased when cemented
carbide work rolls were used instead of steel work rolls at same work roll diameter. The effect of
the actuators also increased with decreasing work roll diameter when using steel work rolls.
There were zones across strip width where flatness influence caused by a specific actuator was
found insignificant.

In this work, a new taper profile was developed with assistance from the simulation program
CLUSTER. The new taper profile was verified during rolling in a cluster mill.
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1 Introduktion

Vid kallvalsning av tunna stålband med hög hållfasthet och höga kundkrav på toleranser
gällande mekaniska och geometriska egenskaper används reversibla mångvalsarsverk.
Typiska krav för de mekaniska egenskaperna är snäva toleranser hos sträckgräns, brottgräns
samt brottförlängning. De geometriska egenskaperna styrs  av snäva toleranser på tjocklek,
bredd, rakhet, ytfinhet samt planhet. 

Ett valsverk är utrustat med olika verktyg för att styra planheten på det valsade bandet. Dessa
verktyg kallas ställdon. Exempel på planhetsställdon är:

 Skevning av det övre valspaketet
 Böjning av stödvalsar
 Böjning av yttre mellanvalsar operatörsida (OS) och drivsida (DS)
 Böjning av inre mellanvalsar (fortsättningsvis konvalsar) OS och DS
 Förskjutning av övre och undre konvalsar

Förståelse för hur ställdonen påverkar planheten vid valsning är av hög prioritet för att i större
utsträckning kunna styra planheten och därmed öka såväl kvalitet som materialutbyte i
valsningsprocessen. Syftet med det här arbetet var att förvärva kunskaper om och känsla för
hur de olika ställdonen påverkar bandets planhet för att på sikt förbättra den automatiska
planhetsregleringen. Arbetet inleddes med enskilda försök för respektive ställdon. De försök
som gjordes för att kartlägga samtliga ställdon genomfördes skarpt, d.v.s. med band i verket.
Försöken organiserades och styrdes från ett kontrollrum där tillgång till styrsystemet för
planhet fanns. 

Varje försök inleddes med att automatiken för planhetsregleringen fann en planhet som
motsvarade börvärdeskurvan. Därefter låstes varje ställdons position, förutom det ställdon
som försöket avsedde, från operatörsbordet. När så skett kunde planhetsresponsen från en
given ändring på ställdonet mätas och utvärderas. Ställdonets lägesändring styrdes genom att
skicka en insignal till ställdonet. Insignalens form, amplitud och period kunde kombineras på
olika sätt. Konsekvensen av ett ställdons lägesändring detekterades av en planhetsmätare.
Planhetsmätningssystemet skapade sedan en mätdatafil över försöket. Försöken utvärderades
med Mill ID (Mill ID är ett program skrivet av ABB som används vid idrifttagande av
valsverk med stressometerutrustning).

Utifrån den ovan beskrivna kartläggningen anpassades den matematiska simuleringsmodellen
för mångvalsarsverk, CLUSTER, för att representera valsverket. CLUSTER är ett
beräkningsprogram för beräkning av tvärprofil och planhet vid valsning i mångvalsarsverk.
Programmet är skrivet av MEFOS (Metallurgical Research Institute AB)

Examensarbetet utfördes i två moduler där den första modulen utgjordes av praktiska försök
vid valsverket för att kartlägga varje ställdons inverkan på planheten. I den andra modulen
anpassades CLUSTER till befintligt valsverk. Därefter utvecklades en ny geometrisk
utformning av konvalsarna med hjälp av CLUSTER. Den nya konvalsgeometrin verifierades
genom försök i befintligt valsverk. Två nya begrepp, effekt och art introducerades i arbetet för
att underlätta användning av CLUSTER samt utvärdering av försöken. 
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2 Processbeskrivning

Det valsverk som användes för studien togs i drift under år 2001. KV01 (Kallvalsverk år
2001) är utrustat med 20 valsar och är ett reversibelt verk vilket innebär att valsning i båda
riktningarna är möjligt. Efter ett stick vänds valsningsriktningen så att påhaspel blir avhaspel
och vice versa. Valsverket består av ett övre och ett undre valspaket som på respektive sida
omges av planhetsmätare, tjockleksmätare, kamera och hastighetsmätarhjul. Vidare finns två
hasplar på varje sida. I övrigt sitter utrustning för oljeavstrykning på båda sidor. Valet att
utföra undersökningen vid KV01 förklaras av de många ställdonen samt den goda möjligheten
att mäta olika parametrar i verket.

I verket valsas material för tillverkning av rakblad samt avgasrenare. Rakbladsstålen är
martensitiska Kromstål medan materialet till avgasrenare är ferritiska Kromstål. När bandet
kommer till KV01 har det varmbearbetats, kallbearbetats, mellanglödgats, kantskurits samt
slipats. 

 Planhetsmätare – Stressometer
Bandet på utgångssidan av valsgapet bryts över en rulle, Figur 2.1, som är indelad i zoner i
bandets breddled. Rullen tillhör det stressometersystem [1] som används för att mäta
planheten på det valsade bandet. En stressometerrulle mäter, med hjälp av kraftgivare, bandets
kraft mot rullen i varje mätzon. Varje segment av rullen utgör en mätzon och är utrustat med
fyra kraftgivare 90° vinklade från varandra. Figur 2.2 visar en principskiss av
stressometerrullen. Med kännedom om pålagd dragspänning samt vinkeln med vilken bandet
omsluter rullen kan bandets kraft mot rullen beräknas. Kraften resulterar sedan i ett tryck
mellan bandet och stressometerrullen som översätts till ett planhetsmått. Planhet anges ofta i
I-enheter. En I-enhet definieras som [2]:

55 1010 ⋅=⋅
∆

= ε
L
LI 2.1

där L är ursprunglig längd och ∆L är förändring av längden. Om exempelvis ett kantlångt
band delvis omsluter stressometerrullen är den pålagda dragspänningen lägre i bandets kanter,
Figur 2.3. Detta innebär att kraften som stressometerrullen mäter i de zoner där bandet är
kantlångt blir lägre än de krafter som mäts i övriga zoner. På detta sätt översätts uppmätt kraft
av stressometerrullen till planhetsmått för bandet. 
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Figur 2.1 Principskiss för stressometersystem.

Figur 2.2 Principskiss stressometerrulle.
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Figur 2.3 Kantlångt band på stressometerrulle.

 Kamera
På ömse sidor om valspaketet sitter kameror för breddmätning samt information om bandets
aktuella position. Bandet driver normalt några millimeter fram och tillbaka under valsning,
d.v.s. positionen av bandkanterna på stressometerrullen oscillerar något under valsning.
Kameran mäter hur stor avvikelse som råder mellan bandets och valsverkets centrumlinje.

 Bandhastighetsmätare
Ett hjul ligger ständigt an mot bandet på båda sidor om valspaketet och mäter bandets
hastighet före och efter valsning. Hastighetsmätningen används bland annat i
tjockleksregleringen.

 Tjockleksmätare
Tjockleksmätare sitter monterade på båda sidor av valspaketet för kontroll och mätning av
tjocklek före och efter sticket.

 Banddragmätare
Banddragmätare är placerade på båda sidor om valspaketet och sitter under lagerbocken på
stressometerrullen. 

 Oljeavstrykare
Innan bandet hasplas måste det smörj- och kylmedel som använts under valsningen avlägsnas.
Detta görs med så kallade oljeavstrykare. Det finns således en avstrykarstation på respektive
sida om valspaketet. Vilken station som används beror på valsningsriktningen.
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 Bandtjocklek och bandbredd
De bandtjocklekar som valsas i KV01 begränsas nedåt av ca 0,015 mm för utgående band.
Bandbredder i intervallet 360 – 200 mm kan valsas. 

 AGC-cylinder
Figur 2.4 visar AGC-cylindern i toppen av bilden märkt K. Den används för skevning av
verket samt för tjockleksreglering. KV01 har ingen genomgående mekanisk storskruv utan är
endast utrustad med hydraulisk valsspaltinställning.

 Sticklinjeinställning
För att positionera det undre valspaketet så att övre kant på den undre arbetsvalsen hamnar i
rätt höjd används skruvdomkrafter, d.v.s. fyra stycken mekaniska skruvar. Av dessa fyra
skruvar, belägna under det undre valspaketet, visas de två på OS i Figur 2.4: L.

 Arbetsvalsar
För att nedbringa erforderlig valskraft används små diametrar på arbetsvalsarna. I KV01 är
friheten stor när det gäller val av arbetsvalsdiameter. Detta möjliggörs genom en speciell
konstruktionslösning av valsstolen. Arbetsvalsarna tillåts ha diametrar i intervallet 23 – 80
mm. Då stora diametrar på arbetsvalsarna används, avlägsnas ett 50 mm tjockt mellanlägg
(Figur 2.4: M) från AGC-cylindern (K) vilket ger plats åt de större arbetsvalsarna.
Arbetsvalsarna i KV01 är normalt cylindriska, d.v.s. ej bomberade. Arbetsvalsmaterial är stål
eller hårdmetall. I Figur 2.4 visas arbetsvalsen som vals J.

 Konvalsar
Det första mellanvalslagret utgörs av valsarna H och I i Figur 2.4. Dessa valsar har en konisk
slipning i ena änden och böjmoment kan appliceras på valstapparna. Det böjande momentet
ger endast positiv bombering, d.v.s. valsbanans centrum böjs ned mot bandet. Konvalsarna
kan även förskjutas i bandets breddled.

 Yttre mellanvalsar 
Det yttre mellanvalslagret i KV01 utgörs i Figur 2.4 av valsarna E, F och G. De yttre av dessa
tre valsar, d.v.s. E och G är drivna. Alla tre valsar i detta lager kan böjas med hjälp av ett yttre
böjmoment på valstapparna. Figur 2.4 visar hydraulcylindrarna som anbringar böjmomentet
på valstapparna. Böjmomentet är sådant att endast positiv bombering är möjlig. 

 Stödvalsar
Stödvalsarna är inga valsar i vanlig bemärkelse utan stödvalsen är i detta fall en axel med
fyra eller fem rullager. Stödvalsarna är A, B, C och D (Figur 2.4). Dessa valsar är
konstruerade på så vis att axeln står still medan lagrets ytterring roterar. Med andra ord står
ytterringarna i kontakt med yttre mellanvalslagret. De två yttre stödvalsarna (A och D) kan
böjas för att ge önskad bombering. Detta görs med hjälp av en kilmekanism. De två inre
stödvalsarna är fast inspända och saknar alltså möjlighet att böjas genom yttre påverkan.
Stödvals A och D har fem stycken lager med tillhörande fyra rörliga sadlar medan stödvals B
och C har fyra lager och inga rörliga sadlar. Stödvalsböjning kan ge både positiv och negativ
bombering.
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Figur 2.4 20-valsarsverket KV01. A,B,C,D: Stödvalsar E,F,G: Yttre mellanvalsar
H,I:Konvalsar J:Arbetsvals K: AGC-cylinder L: Skruvdomkraft M: Mellanlägg.
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3 Valsning av tunna band

Vid valsning av tunna band är tvärflytning i bandet närmast obefintlig [2]. Det innebär att en
lokal tryckökning mellan bandet och arbetsvalsen direkt ger en lokal förlängning på bandet
vilket yttrar sig som en planhetsändring. 

3.1 Planhet
Planheten påverkas av ett flertal olika faktorer under valsningsoperationen. Planhetsfel fås
genom att den relativa tvärprofilen inte hålls konstant under ett stick [2,3]. Hur ett planhetsfel
yttrar sig visuellt beror av spänningstillståndet samt geometriförhållandet i bandet. I Figur 3.1
visas några vanligt förekommande planhetsfel i tunna band med tillhörande
spänningstillstånd. Mittlångt band (A), kvartsbulor på band (B) och kantlångt band (C).

Figur 3.1 Vanligt förekommande planhetsfel och deras spänningstillstånd. 

Då bandet inte är skuret i rimpor yttrar sig planhetsfel främst som bulor, vågighet och andra
formdefekter på bandet, Figur 3.1, medan materialet ofta uppvisar långkrokighet i skuret
tillstånd, Figur 3.2. Med långkrokighet avses att en skuren rimpa av ett oplant band böjer av i
längsled i ett plan parallellt med bandytan. Långkrokigheten uppstår p.g.a. att det
restspänningstillstånd som uppkommit vid valsningen löses upp i en mängd mindre
restspänningstillstånd genom att bandet skärs. Störst långkrokighet erhålles om en rimpa skärs
i ett område där spänningstillståndet förändras som mest över rimpbredden [4]. De skurna
rimporna som kommer från sådana bandområden har en relativt stor längdskillnad mellan
kanterna varför bandet kröker sig i planet.
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Buckling uppkommer i vissa fall till följd av ojämnt fördelade spänningar som tillförts bandet
under valsning. Sådana spänningar uppstår då det under ett stick sker en förändring av
bandets tvärprofil varvid den relativa tvärprofilen ej kan hållas konstant [5]. 

Figur 3.2 Långkrokighet vid skärning av band.

3.1.1 Planhetsreglering KV01
Reglering av planhet delas upp i olika arbetsområden efter de olika ställdonens individuella
karaktäristik. Vid ett 12 valsarsverk vid Kashima Works, Tokyo, delades ställdonen in i
kategorier efter planhetspåverkan [6]. Exempelvis sades skevning ha en rent linjär effekt över
bandbredden. Vidare ansågs böjning av konvalsarna ge en planhetspåverkan som
representerades av ett andra gradens polynom. Stödvalsböjning gav lokala effekter genom
böjning med hjälp av sadlarna. Bandbredderna som valsas i detta verk ligger i intervallet
1000-1219 mm [6]. De lokala effekter som erhölls vid böjning av stödvalsarna möjliggjordes
av den stora bredden i verket. Om valsarna är långa så minskar styvheten vid samma
valsdiameter. I smala valsverk som KV01 ges en mer global effekt av stödvalsböjning än vid
valsning av breda band p.g.a. ökad styvhet i valspaketet [7,8]

Styrsystemet för planhet i KV01 är idag inte uppbyggt så att ställdonen arbetar oberoende av
varandra. Systemet är konstruerat så att det finns sex stycken av varandra oberoende
möjligheter att påverka planheten. 

 Skevning av det övre valspaketet
 Böjning av stödvalsar
 Kopplad böjning av konvalsar och yttre mellanvalsar OS (operatörsida)
 Kopplad böjning av konvalsar och yttre mellanvalsar DS (drivsida)
 Förskjutning av övre konvalsar
 Förskjutning av undre konvalsar

Valsstolens övre del är rörlig och positioneras med hjälp av hydraulcylindrar. Med skevning
menas att övre delen av valsstolen ställs så att valsgapet ges en kilform [1], Figur 3.3.
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Figur 3.3 Kilformat valsgap vid skevning.

Konvalsarna kan förskjutas inom ett arbetsintervall ±30 mm [1]. Vad som sker under
förskjutningen av konvalsarna är att brytpunkten på konvalsen, d.v.s. där den cylindriska
formen övergår till konisk form, flyttas närmare eller längre bort från arbetsvalsens
valsbanekant, Figur 3.4. Därmed förändras spänningsbilden på bandet och planheten ändras. 

Figur 3.4 Konvalsförskjutningens arbetsområde.
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Övre och undre konvalspar kan förskjutas oberoende av varandra. Dock råder symmetri inom
varje konvalspar d.v.s. konvalsarna på ovan- och undersidan av bandet förskjuts lika inom
varje konvalspar, Figur 3.5.

Figur 3.5 Förskjutning av konvalsar.

Förskjutning av konvalsar är, relativt de andra ställdonen, ett långsamt ställdon. Hastigheten
med vilken konvalsförskjutning kan ske påverkas av både valskraft och valshastighet [1] för
att undvika repning av bandytan. Med hjälp av hydraulik kan böjning av konvalsar och yttre
mellanvalsar användas för att påverka planheten. Böjning av valsarna genererar så kallad
positiv bombering, d.v.s. hydraulcylindrar drar i valstapparna, Figur 3.6, varvid valsbanans
centrum böjer ned mot bandet. Valsböjning behöver inte ske symmetriskt varför OS och DS
har varsin signal. Som visas i Figur 3.6 fördelas böjsignalen till böjning av yttre mellanvals
och böjning av konvals för DS respektive OS. Kraftvektorernas belopp illustrerar
ickesymmetrisk böjning mellan OS och DS. Möjlighet till separat böjning av konvalsar och
yttre mellanvalsar finns men används inte i dagsläget.

Figur 3.6 Kopplad böjning av konvals och yttre mellanvals.

De yttre stödvalsarna (Figur 2.4: A och D) kan böjas genom att applicera punktlaster på de
sadlar som sammanbinder rullagren på axeln, Figur 3.7. Böjning av stödvalsarna kan generera
både positiv och negativ bombering.
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Figur 3.7 Böjning av yttre stödvalsar genom sadelpositionering. X, 2X anger
positioneringsförhållandet vid stödvalsböjning med sadlarna. 0 anger att sadeln är fast
inspänd och därmed orörlig.

Figur 3.7 visar en vy sett ovan valsverket. Där ses att signalen för sadelpositionering är
samma till de två stödvalsarna (A och D i Figur 2.4). Sadlarna positioneras inte enskilt i
dagsläget utan de positioneras med förhållandet 1:2, Figur 3.7. Med detta i åtanke är böjning
av stödvalsar ett ställdon. Möjlighet till enskild positionering av sadlarna finns. De fyra
ställdonen blir då:

 Positionering av yttre sadel DS
 Positionering av inre sadel DS
 Positionering av inre sadel OS
 Positionering av yttre sadel OS

3.2 Valskraft
För att valsa tunna band med höga sträck- och brottgränser samt stort deformationshårdnande
utan att valskrafterna blir orimligt höga måste små diametrar på arbetsvalsarna användas. En
liten diameter ger upphov till en mindre kontaktlängd mellan band och vals. Tillsammans med
bredden ger kontaktlängden kopplingen mellan yttryck och valskraft. Med andra ord krävs en
lägre valskraft för att upprätthålla erforderligt valstryck om mindre arbetsvalsar används
under antagandet att det i övrigt råder samma bearbetningsförhållanden.

Små diametrar på arbetsvalsarna medför dock att styvheten på arbetsvalsarna blir låg. Med
sådana egenskaper blir god planhet på bandet som valsas svår att uppnå. Således måste
planheten styras genom att på olika sätt styra arbetsvalsens utböjning under valsning [9]. 
Arbetsvalsen kan inte dimensioneras enbart enligt bearbetningsgeometriska aspekter utan
hänsyn måste tagas till verkets funktion och konstruktion. Slankhet brukar definieras som
valsens längd dividerat med valsens diameter. Det talet, som hädanefter kallas slankhetstalet,
får inte överstiga det av verket begränsade värdet även om det rent bearbetningsmässigt skulle
vara gynnsamt med en mindre arbetsvals. I 20-valsarsverk brukar arbetsvalsens slankhetstal
ligga i storleksordningen 10-20 [10]. 
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3.3 Konvalsens geometriska utformning
Konvalsens geometriska form är en av många faktorer som påverkar planheten vid valsning.
Försök har gjorts för att utreda effekten av olika utformningar av konvalsarna [11]. I det
studerade fallet hölls konvalsarnas position konstant, d.v.s. ingen konvalsförskjutning skedde.
Figur 3.8 visar överdrivet hur konvalsarnas form bestämdes av tre sektioner med olika
lutningar, S1, S2 och S3, där S var en sektion av den sammanlagda konvalsslipningen. Under
det första försöket hölls S2 och S3 konstant medan tre olika slipningar på S1 prövades. Sedan
prövades de övriga sektionerna genom cyklisk permutation. En av slutsatserna från försöket
var att då vinkeln på S1 eller S3 minskade, d.v.s. då lutningen på de sektionerna blev flackare,
erhölls större kvartsbulor medan samma resultat uppstod då vinkeln på sektion S2 ökade [11]. 

3.4 Förskjutning av konvalsar
Genom såväl experiment som beräkningar har det indikerats att konvalsparens position i
förhållande till bandkanterna är av stor betydelse för hur kvartsbulor kan motverkas. Försök
har gjorts med konstant utformning av konsektionerna S1, S2 och S3, Figur 3.8. Brytpunkten
på en konvals är den punkt där konvalsens cylindriska form övergår till konisk form.
Resultaten av försöken visade att kvartsbulorna ökade då brytpunkten försköts mot
valsbanekanten samtidigt som kvartsbulorna minskade då brytpunkten försköts från
valsbanekanten i riktning mot valsbanans centrum [11]. Mittlånghet uppkom vid det senare
fallet. 

3.5 Lokal konkav slipning på konvals
Praktiska försök med konkav slipning på konvalsarna genomfördes på ett befintligt 20-
valsarsverk. Geometrin för slipningen visas överdrivet i Figur 3.9. Resultat från försöken
visar att valsning med lokal konkav slipning av konvalsarna på motsatt sida jämfört med
konan gav en minskad uppkomst av kvartsbulor [11]. 

Figur 3.8 Förstorad bild av konvalsens ände med konisk slipning.
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Figur 3.9 Lokal konkav slipning på konvalsar.
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4 Försöksplanering

Ställdonens enskilda inverkan på planheten undersöktes. Försöken utfördes kring en
arbetspunkt som detekterades av systemet för planhetsreglering. Arbetspunkten bestämdes av
den kombination av de olika ställdonens aktuella positioner som gav en planhet som
motsvarade börvärdeskurvan. Då arbetspunkten hittades låstes ställdonens positioner genom
att automatiken kopplades ur. Endast det ställdon som skulle testas tilläts styras av
automatiken. Försöken genomfördes genom att styra läget för det ställdon som undersöktes.
Ändring av ställdonets läge genomfördes med hjälp av pulsvågor.

För att utreda varje ställdons planhetspåverkan delades valsböjning upp i böjning av konvals
och böjning av yttre mellanvals. Sadlarnas enskilda inverkan på planheten undersöktes dock
inte. 

4.1 Försöksschema
Skevning av övre valspaketet är ett snabbt ställdon som styrs med hydraulcylindrar i toppen på
verket. Skevningens position ändrades under försöken med en pulsvåg. 

Konvalsförskjutningen är inte ett lika snabbt ställdon som till exempel skevning av övre
valspaketet. Därför används en fyrkantig pulsvåg med längre period för att säkerställa att
konvalsen med god marginal hinner förskjutas den sträcka som specificerats av pulsvågens
amplitud samt låsa det läget under några sekunder innan det är dags att vända riktning igen.

Böjningen av konvalsar och yttre mellanvalsar är snabb och sker genom att hydraulcylindrar
drar i  valstapparna på respektive vals så att valsbanans centrum böjs ned mot bandet. En
pulsvåg med liknande upplägg som för skevningen tillämpades.

Stödvalsböjning genomfördes med pulsvåg med lång period på grund av att kilmekanismen
som driver sadelpositioneringen är relativt långsam.
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5 Experiment

Försöken utfördes genom att först använda stålarbetsvalsar med diameter på 50 mm, därefter
stålarbetsvalsar med ca: 34 mm diameter och slutligen hårdmetallarbetsvalsar med 35 mm
diameter, Tabell 5.1. En jämförelse mellan försök 1 och försök 2, Tabell 5.1, påvisar således
effekten av arbetsvalsens slankhetstal medan en jämförelse mellan försök 2 och försök 3
belyser effekten av arbetsvalsens material. Försök 4 omfattades av två delar där den första
delen undersökte konvalsförskjutning i en arbetspunkt långt bort från den som reglersystemet
för planhet indikerade. I den andra delen av försök 4 prövades en ny konvalsgeometri. Försök
5 undersökte eventuella samband mellan två utvalda ställdon. Till varje försök användes ca:
100 – 200 meter band av material 13C26, Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Uppsättningsschema för försök 1-5.

Parameter 1 2A 2B 3 4A 4B 5
Valsat material 13C26 13C26 13C26 13C26 13C26 13C26 13C26
Arbetsvalsmaterial Stål Stål Stål Hårdmetall Stål Stål Stål
Arbetsvalsdiameter [mm] 50 48,5 34,04 34,44 49,8 49,8 65
Bandbredd [mm] 320 320 320 320 320 320 330
Inkommande bandtjocklek [µm] 87 99 99 99 99 99 141
Utgående bandtjocklek [µm] 82 88 87 69 92 92 125
Konvalsprofil Kona-7 Kona-7 Kona-7 Kona-7 Kona-7 Leksandskona Kona-8
Signaltyp Pulsvåg Pulsvåg Pulsvåg Pulsvåg Pulsvåg Pulsvåg Pulsvåg

Försök nr.

5.1 Försök 1
Under det första försöket visade det sig att den metod som användes för att koppla isär
valsböjningen till separat böjning av yttre mellanvalsar och separat böjning av konvalsar inte
fungerade. Resultat från försöken med skevning, konvalsförskjutning samt valsböjning
användes direkt för utvärdering. Övriga ställdon kompletterades i försök 2 (2A). Det första
försöket visade också att mätutrustning samt utvärderingsprogram fungerade. Parametrarna
för försöket visas i Tabell 5.1.

5.2 Försök 2
Försök 2 delades upp i två delar, 2A och 2B. 2A utgjorde samma försök som försök 1 men
med gynnsammare val av amplituder och perioder. Med andra ord kompletterades försök 1 i
2A så att alla ställdon kunde utvärderas under samma betingelser. Tabell 5.1 visar att försök
2A är en reproduktion av försök 1 bortsett från diameterskillnaden på 1,5 mm hos
arbetsvalsen. Då de från försök 1 icke godkända försöken hade kompletterats stannades
valsverket varvid valsbyte till slankare vals genomfördes. I 2B undersöktes effekten av en
slankare arbetsvals. 

5.3 Försök 3
Försök 3 syftar till att utreda hur hårdmetallarbetsvalsar påverkar de olika ställdonens effekt.
Hårdmetall har en högre elasticitetsmodul än stål. Tabell 5.1 visar att arbetsvalsdiametern i
försök 3 är med försumbar skillnad lika som den i försök 2B. 

5.4 Försök 4
Försök 4 bestod av två delar, 4A och 4B. 4A undersökte eventuell förekomst av effektskillnad
på grund av konvalsarnas position kring vilken konvalsförskjutningen skedde. Dels
undersöktes konvalsförskjutning kring konvalsposition –10 mm och dels undersöktes
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konvalsförskjutning kring +25 mm, Figur 5.1. I 4B undersöktes ställdonens effekt då den nya
konvalsgeometrin, Leksandskonan, användes. Uppsättningen av 4A och 4B ses i Tabell 5.1.
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Figur 5.1 Konposition i förhållande till bandkanten för Kona-7 under försök 4A.
Konvalsprofilen för Kona-7 ges som funktion av avstånd från valsbanekanten. 

5.5 Försök 5
Försök 5 syftade till att utreda eventuell effektändring av valsböjning vid olika
konvalspositioner samt eventuell effektändring av konvalsförskjutning vid olika
valsböjningskrafter. Det övre konvalsparet har konslipningen riktad mot OS, Figur 3.4.
Valsböjning OS vid olika positioner av övre konvalspar samt förskjutning av övre konvalspar
vid olika valsböjningskrafter OS genomfördes.
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6 Utvärdering av experiment

De från försöken erhållna mätdatafilerna utvärderades med hjälp av ett program som är
skrivet av ABB och heter Mill ID (Mill ID är ett program skrivet av ABB som används vid
idrifttagande av valsverk med stressometerutrustning). Med hjälp av Mill ID kan
koefficienterna till ett polynom med bestämd grad beräknas för att beskriva de olika
ställdonens inverkan på planheten tvärs bandbredden. Mill ID består av två programmoduler
nämligen Data Browser och Identification.

6.1 Definition av effekt och art
Två nya definitioner infördes, nämligen definitionerna av ett ställdons effekt och art. 

 Effekt
Med ett ställdons effekt avses ett polynom som beskriver uppmätt spänningsändring mellan
band och stressometerrulle per lägesenhet för ett givet ställdon som funktion av bandets
normerade bredd x.

)(xfEffekt = 6.1
 
Den normerade bandbredden löper från –1 till 1där –1 motsvarar OS och 1 motsvarar DS. 

 Art
Arten, den normerade effekten, bestäms genom en polynomnormering på följande vis:
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Art är dimensionslös medan effekt har enheten 
nhetställdonsemm

N 1
2 ⋅  med ställdonsenhet:

valsböjning i %, konvalsförskjutning i mm, sadelpositionering i µm och skevning i µm. 

6.2 Mill ID
I Mill ID Data Browser lästes mätdatafilen från ett försök in. Som indatasignal valdes
ställdonsposition. Innan själva försöket inleddes så mättes planhetsfelet under några sekunder
för att använda detta mätintervall som medelvärdesbildare för hela försöket. Medelvärdet av
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planhetsfelet under dessa sekunder subtraherades från alla värden i hela försöket. Detta
medförde att resultatet av ett försök kring en arbetspunkt endast visade planhetsfelet på grund
av ställdonets föreskrivna lägesändring. Utdatasignalen i Data Browser utgjordes av
planhetsfelet, d.v.s. planhetsvärdets avvikelse från målkurvan för önskad planhet. Genom att
rita upp indata mot bearbetade utdata på en funktionsmängd definierad av  stressometerzoner
och antal mätpunkter erhölls en yta. Ytan visualiserade tryckförändringen mellan bandet och
stressometerrullen som åstadkommits på grund av ställdonets lägesändring. Figur 6.1 visar ett
exempel på visualisering av skevningens inverkan på planheten. Axeln med maxvärdet 60 i
Figur 6.1 är representativ för såväl uppmätt tryck mellan bandet och stressometern  [N/mm2 =
MPa] som läget hos valt ställdon [mm, µm eller %]. Exempelvis svarar en hög spänning på
ytans kant, d.v.s. på de yttre stressometerzonerna, mot en kort kant på bandet.

Figur 6.1 Visualisering av uppmätt tryckförändring mellan stressometerrulle och band vid
skevning av övre valspaketet.

När Data Browsern var klar laddades filen in till Identification modulen. I den modulen
beräknades koefficienter till ett polynom för att beskriva den uppmätta tryckförändringen
mellan bandet och stressometerrullen som funktion av normerad bandbredd. För att beräkna
koefficienterna angavs önskat gradtal på polynomet. I den här undersökningen användes
gradtal åtta för samtliga ställdon. Ett högt gradtal gav en bättre anpassning till mätpunkterna.
Samtidigt kan ett alltför högt gradtal medföra att Mill ID försöker beskriva mätbrus i stället
för ställdonets effekt och försvåra utvärderingen. Inga sådana företeelser iakttogs dock under
polynomanpassning med gradtal åtta. En förenkling som användes i Mill ID var att dela upp
den totala tryckförändringen, som uppkommit genom förflyttning av ställdonet, linjärt på
ställdonets lägesändring. Figur 6.2 visar ett exempel på skevningens effekt över den
normerade bandbredden -1 till 1. 
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Figur 6.2 Effekt av skevning som funktion av normerad bandbredd.

Bredden hos en zon på stressometerrullen är 26 mm. I de fall då de yttre stressometerzonerna
är delvis täckta, Figur 6.3, kompenserades dessa värden som kraftgivaren angav för att ge rätt
bild av planheten. Värdet från kraftgivaren förstärktes då med en faktor som motsvarade
aktuell täckningsgrad av zonen.

Figur 6.3 Delvis täckta zoner på stressometer.

6.3 Beräkningsprogrammet CLUSTER
MEFOS (Metallurgical Research Institute AB) har vidareutvecklat en modell, CLUSTER, för
beräkning av tvärprofil och planhet hos band valsade i 20-valsarsverk. Ursprungligen
härleddes denna modell för ett 20-valsarsverk i Sheffield [3]. CLUSTER bygger på en
skivelementmetod där valspaketet samt bandet är segmenterat tvärs valsriktningen [12].
Vidare baseras modellen på böjning och avplattning av valspaketet. Olika ekvationer
genereras genom geometriska kompatibilitetsvillkor vid kontaktytorna mellan de olika
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kropparna samt genom mekaniska kraftjämvikter i horisontell och vertikal led. Ekvationerna
löses sedan iterativt.

De antaganden som gjordes vid användning av programmet var följande [3,12]:

 Valsverket var symmetriskt kring arbetsvalsens centrumlinje.
 Bredning var försumbar.
 Valsböjning på grund av skjuvspänningar i valsarna försummades.
 Så kallad Kiss Rolling försummades. Kiss Rolling inträffar då tunna band valsas vid så

höga valstryck och böjande moment att arbetsvalsarna kommer i kontakt med varandra
utanför bandkanterna. 

Fyra grundläggande beräkningar sker vid exekvering av programkoden [3,12].

 Beräkning av valsböjning baserad på balkteori.
 Beräkning av valsavplattning och tryckfördelning mellan valsar i valspaketet.
 Beräkning av valsavplattning och tryckfördelning i valsgapet. 
 Beräkning av utgående bands tjockleksprofil och spänningsfördelning.

CLUSTER användes för att reproducera de praktiska försök som gjordes i KV01. För att
åskådliggöra effekten av en lägesändring på ett ställdon beräknades differensen mellan två
planhetsberäkningar. De två beräkningarna utgjordes således av en referensberäkning och en
beräkning där en förflyttning av ett ställdon gjorts. Differensen mellan planhetsvärdena från
de två beräkningarna dividerat med amplituden på lägesändringen ger beräknad effekt.

Strategin var från början att från ARGUS (processdatabas där bland annat samtliga ställdons
aktuella positioner som funktion av valsad bandlängd finns) hämta varje enskilt ställdons
position och använda dessa som indata till CLUSTER vid varje ny beräkning.
Konvergensproblem upptäcktes direkt när valsböjning och skevning skulle appliceras. I
CLUSTER tilläts asymmetrisk separat böjning av konvalsar och yttre mellanvalsar.
Beräkningen konvergerade inte ens då mycket små böjkrafter applicerades på valstapparna.
Med mycket små avses här böjkrafter som avvek från de verkliga med en faktor 30 för
böjning av yttre mellanvalsar och en faktor 10 för böjning av konvalsar. Figur 6.4 visar de för
definition av skevning viktiga måtten. Skevningen definierades i CLUSTER som en sträcka i
vertikalled, B, utgående från en arbetspunkt för skevningen som var belägen ett visst avstånd,
L, från verkets mittlinje. Skevning i CLUSTER räknades som avståndet från arbetspunkten
till bandytan medan skevning i KV01 räknades som avståndet mellan de två arbetspunkterna i
vertikal led, A, på respektive sida om verkets mittlinje. CLUSTER nådde inte konvergens då
skevningsmåttet B gavs värden i storleksordningen en faktor 10 mindre än de i KV01
specificerade maximala skevningsmåttet. Stödvalsböjning och konvalsförskjutning kunde
användas i CLUSTER utan konvergensproblem. CLUSTER använder Hitchcock’s modell för
att beräkna valsavplattningen [3]. Det har visats i ett flertal rapporter att Hitchcock’s modell
för beräkning av avplattad valsradie ofta ger ett för lågt värde då ett stort förhållande mellan
arbetsvalsdiameter och bandtjocklek råder [5,13,14]. Ett antagande som används i
Hitchcock’s modell är ansättningen av en konstant avplattad valsradie utmed hela
kontaktlängden. I tidigare genomförda undersökningar [5,15] illustreras att så inte är fallet vid
valsning. Vidare har det rapporterats att problem med beräkning av avplattad valsradie och
därigenom beräkning av avplattad kontaktlängd är att förvänta då kvoten mellan bandtjocklek
och arbetsvalsradie ligger i intervallet 0,005 – 0,01 [13]. Experiment har visat att en ökning av
kontaktlängden med 30 – 100 % jämfört med den teoretiskt beräknade kontaktlängden inte är
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ovanligt [13]. Om problemen som uppstått kan förklaras med vilken valsavplattningsmodell
som används i CLUSTER är ej undersökt.

Figur 6.4 Definition av skevningsmått. 

Konvalsförskjutning kunde simuleras väl i CLUSTER vilket medförde utveckling av en ny
konvalsgeometri. Genom att betrakta arten för konvalsförskjutning i KV01 anpassades
CLUSTER så att CLUSTER uppvisade samma art som KV01. Arten för konvalsförskjutning i
CLUSTER visade sig till en början vara något avvikande från den uppmätta arten i KV01.
Prövning av olika parametrar genomfördes för att justera konvalsförskjutningens art så att den
liknade arten för konvalsförskjutning från försöken i KV01. Slutligen konstaterades att en
arbetsvals med diametern 0.8⋅DKV01 i CLUSTER representerade KV01 på ett för ändamålet
godkänt sätt med avseende på konvalsförskjutningens art, Figur 6.5. Detta möjliggjorde att
nya konvalsgeometrier kunde undersökas i CLUSTER. Gamla konvalsgeometrier studerades
och så småningom kunde en ny konvalsgeometri slipas fram. Den nya konvalsen döptes till
Leksandskonan vilken testades under valsning i KV01. 

Beräknad respektive uppmätt art vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 6.5 Beräknad respektive uppmätt art för konvalsförskjutning.
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7 Resultat

Bortsett från ett sadelförsök med hårdmetallarbetsvals gav alla försök resultat som kunde
utvärderas. Exakt vad som fallerade under sadelförsöket med hårdmetallarbetsvals är inte
klarlagt.

7.1 Skevning
Figur 7.1 visar effekten av skevningen. En stor diameter på arbetsvalsen medförde att effekten
av skevningen minskade. Figur 7.2 visar att arten av skevningen inte påverkades nämnvärt av
arbetsvalsdiameterns storlek, arbetsvalsmaterialet eller konvalsgeometrin. 

Uppmätt tryckföränding mellan band och stressometerrulle vid skevning
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Figur 7.1 Effekt av skevning, Kona-7 är konvalsprofil nr. 7 och Leksandskona är den nya
konvalsprofilen.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid skevning
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Figur 7.2 Art för skevning, Kona-7 är konvalsprofil nr. 7 och Leksandskona är den nya
konvalsprofilen.
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Skevning av övre valspaketet påverkade ej planheten längs valsverkets mittlinje. Längs
mittlinjen var uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle under skevningen
noll, Figur 7.1.

7.2 Förskjutning av konvalsar
Den nya konvalsen, Leksandskonan, har en längre konisk sektion än Kona-7, Figur 7.3.
Leksandskonan gav vid samma arbetsvalsdiameter och arbetsvalsmaterial en ökning av
effekten vid förskjutning av konvalsar jämfört med Kona-7. En mindre diameter på
arbetsvalsen gav ökad effekt vid förskjutning av konvalsarna, Figur 7.4. Genom att använda
hårdmetall som arbetsvalsmaterial, vid samma arbetsvalsdiameter, erhölls en effekthöjning
vid förskjutning av konvalsarna. En effektökning kunde också iakttagas då en arbetsvals med
mindre diameter men samma arbetsvalsmaterial användes. Figur 7.5 visar arten för
förskjutning av övre konvalsparet vilken utgjorde målkurvan för CLUSTERs anpassning av
konvalsförskjutningens art mot KV01 under utvecklingen av Leksandskonan. 

Konvalsprofil för Leksandskona och Kona-7
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Figur 7.3 Konvalsprofil för Leksandskonan och Kona-7.
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Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.4 Effekt av övre konvalsförskjutning.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.5 Art för övre konvalsförskjutning.
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Effekt och art vid undre konvalsförskjutning ses i Figur 7.6 respektive Figur 7.7.

Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av undre konvalspar
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Figur 7.6 Effekt av undre konvalsförskjutning.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av undre konvalspar
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Figur 7.7 Art för undre konvalsförskjutning.
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Figur 7.8 visar effekten av konvalsförskjutningen kring extremlägen inom
konvalsförskjutningens arbetsintervall. Figur 7.9 visar arten för konvalsförskjutning kring
extremlägena. I Figur 5.1 visas konvalsförskjutningens arbetsområde i förhållande till
bandkanten på ett band med 320 mm bandbredd. Där ses också de aktuella
konvalspositionerna under extremtestet samt konvalsprofilen för Kona-7.

Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.8 Effekt av  konvalsförskjutning kring konvalspositionerna +25 mm och –10 mm.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.9 Arten för konvalsförskjutning kring konvalspositionerna +25 mm och –10 mm.

Bandets planhet i ett område beläget ca: 1/6 bandbredd från bandkanterna påverkades inte
under konvalsförskjutning, Figur 7.4, Figur 7.6 och Figur 7.8. 
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Vid förskjutning av övre konvalspar ändrades inte effekten nämnvärt då olika
valsböjningskrafter appliceras, Figur 7.10. Under förskjutningen av konvalsparet var
valsböjningskraften konstant. Förskjutningen skedde kring samma konvalsposition. Då
effekterna var pass lika skiljde sig heller inte arten för konvalsförskjutningen åt mellan fallen,
Figur 7.11. Figur 7.12 visar att effekten av valsböjning OS inte påverkas av det övre
konvalsparets position. Under varje valsböjningsförsök hölls konvalsparets position konstant.
Valsböjningsförsöken skedde kring samma valsböjningskraft. Då effekten inte förändrades
mellan fallen förändrades heller inte arten, Figur 7.13.

Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.10 Effekt av konvalsförskjutning vid olika böjkrafter. BÖJ=30% medför liten positiv
bombering, BÖJ=80% medför stor positiv bombering.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid förskjutning av övre konvalspar
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Figur 7.11 Art för konvalsförskjutning vid olika böjkrafter. BÖJ=30% medför liten positiv
bombering, BÖJ=80% medför stor positiv bombering
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Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.12 Effekt av valsböjning vid olika konvalspositioner. KV-pos  anger det övre
konparets position under böjproven.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.13 Art för valsböjning vid olika konvalspositioner. KV-pos anger det övre konparets
position under böjproven.
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7.3 Valsböjning
En mindre diameter på arbetsvalsarna gav en ökad effekt av valsböjningen. Vidare medförde
valsning med hårdmetallarbetsvalsar en ökad effekt jämfört med valsning med
stålarbetsvalsar vid samma arbetsvalsdiameter. Då Leksandskonan användes erhölls en
höjning av effekten av valsböjning jämfört med valsning med Kona-7 vid samma
arbetsvalsmaterial och arbetsvalsdiameter. Effekten av valsböjning OS med olika
arbetsvalsdimension, arbetsvalsmaterial och konvalsprofil visas i Figur 7.14. Figur 7.15 visar
arten för valsböjning under samma betingelser. Effekt och art vid valsböjning DS återfinns i
Figur 7.16 respektive Figur 7.17.

Uppmätt tryckföränding mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.14 Effekt av valsböjning OS.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.15 Art för valsböjning OS.
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Uppmätt tryckföränding mellan band och stressometerrulle vid valsböjning DS
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Figur 7.16 Effekt av valsböjning DS.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning DS
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Figur 7.17 Art för valsböjning DS.

I Figur 7.18 visas effekten av valsböjning, böjning av yttre mellanvals och konvalsböjning
med arbetsvalsdiameter 48,50 mm. Observera effektskillnaden mellan konvalsböjning och de
andra valsböjningarna. Figur 7.19 visar arten vid böjning av de olika valsarna. 
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Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.18 Effekten av valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och  böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.19 Arten för valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).

Effekt och art vid de övriga försöken med böjning av olika valsar finns i Figur 7.20 respektive
Figur 7.21 vid valsning med hårdmetallarbetsvalsar och i Figur 7.22 respektive Figur 7.23 vid
valsning med slankare stålarbetsvalsar.



32

Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS

-2

0

2

4

6

8

10

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Normerad bandbredd

MPa / %

34.44 mm arb.vals hårdmet. Kona-7 BKYV
34.44 mm arb.vals hårdmet. Kona-7 BYV
34.44 mm arb.vals hårdmet. Kona-7 BKV

Figur 7.20 Effekten av valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och  böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.21 Arten för valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och  böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).
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Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-1 -0,5 0 0,5 1
Normerad bandbredd

MPa / %

34.08 mm arb.vals stål Kona-7 BKYV
34.08 mm arb.vals stål Kona-7 BYV
34.08 mm arb.vals stål Kona-7 BKV

Figur 7.22 Effekten av valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och  böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid valsböjning OS
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Figur 7.23 Arten av valsböjning (BKYV), böjning av konvalsar (BKV) och  böjning av yttre
mellanvalsar (BYV).

Valsböjning påverkade inte bandets planhet i ett område som är beläget ca: 1/4 bandbredd
från bandkanterna, se till exempel Figur 7.14 och Figur 7.16.
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En arbetsvals med mindre diameter gav en större effekt vid stödvalsböjning med hjälp av
sadlarna. Figur 7.24 visar att det vid symmetrisk positionering av sadlarna med Kona-7
erhölls en asymmetrisk effekt mellan OS och DS. OS påverkades av en lägre effekt än DS. 

Uppmätt tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid positionering av sadlar
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Figur 7.24 Effekt av sadlar.

Då Leksandskonan användes som konvalsprofil bytte asymmetrin sida, d.v.s. effekten på DS
var lägre än effekten på OS. Figur 7.25 visar arten, den normerade effekten, för
positioneringen av sadlarna.

Normerad tryckförändring mellan band och stressometerrulle vid positionering av sadlar
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Figur 7.25 Art för sadlar.

Stödvalsböjningen påverkar inte bandets planhet i ett område beläget ca: 1/5 från
bandkanterna, Figur 7.24.
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8 Diskussion

Diagrammen som beskriver ett ställdons effekt och art är framtagna genom lägesstörning av
ställdonet kring en viss arbetspunkt. Ett ställdons effekt anger den tryckförändring som
uppkommit mellan bandet och stressometerrullen som funktion av normerad bandbredd på
grund av ställdonets rörelse. Den planhet som bandet har före, under och efter försöket visas
således inte i art- eller effektdiagrammen. I kapitel 7 redogjordes för vad varje ställdon hade
för effekt och art samt hur respektive ställdons effekt och art påverkades av
arbetsvalsdiameter, arbetsvalsmaterial och konvalsgeometri. Till förklaring av en del resultat
används teorin för Hertz kontakttryck [16] mellan en platta och en cylinder, Figur 8.1. 

Figur 8.1 Cylinder och platta pressas samman.

Kontaktlängden , L , mellan plattan och cylindern kan i detta fall uttryckas som [16]  :

bE
RFL
⋅
⋅

⋅= 52,1 8.1

där:

F Kraft [N]
E Elasticitetsmodul för cylinder [N/mm2]
R Radie för cylinder [mm]
b Bandbredd [mm]

För att åstadkomma ett lika stort kontakttryck med de olika cylindrarna krävs en större kraft i
fallet med den stora cylindern, Figur 8.2. Effekten av hårdmetallcylinder belyses genom
ansättning av en elasticitetsmodul för hårdmetall som är ca: tre gånger så hög som stålets
elasticitetsmodul [7]. Då en hårdmetallcylinder pressas mot stålplattan måste ekvation 8.1
modifieras något enligt [16]: 
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Hårdmetallcylindern uppvisar en avsevärt mindre kontaktlängd än den kontaktlängd som
stålcylindern uppvisar vid samma diameter och belastning. Figur 8.3 visar kontaktlängden
mellan en cylinder och en platta som funktion av ansatt kraft. Där ses att den kontaktlängd
som uppkommer då den större cylindern pressas mot plattan är större än i fallet med den
mindre cylindern. Vidare är kontaktlängden mellan plattan och cylindern av hårdmetall
väsentligt mindre än den mellan plattan och cylindern då stålcylinder används. 
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Figur 8.2 Kontakttrycket mellan platta och cylinder som funktion av pålagd kraft.
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Figur 8.3 Kontaktlängd mellan cylinder och platta som funktion av pålagd kraft.

Hårdmetallarbetsvals ger en ökad effekt vid valsböjning jämfört med stålarbetsvals vid
samma arbetsvalsdiameter, se exempelvis Figur 7.14. Vidare ger en stålarbetsvals med liten
diameter ökad effekt vid valsböjning jämfört med en stålarbetsvals med större diameter.
Arbetsvalsens verkliga kontaktlängd är den faktor som mest betydelsefullt påverkar effekten
vid valsböjning trots att det vid en given valsböjningskraft råder olika nedböjningsmotstånd
för de olika arbetsvalsarna ur ett balkteoretiskt perspektiv. 

Figur 3.4 visar att konvalsförskjutningens arbetsområde inte tillåter att arbetsvalsbanan
lämnas fri av den cylindriska delen av konvalsen utan är täckt i hela arbetsintervallet. Vid
förskjutning av konvalsarna glider valstapparna i axiell led genom de lager på vilka krafterna
för konvalsböjning verkar. Detta medför att hävarmarna för konvalsböjning förändras under
konvalsförskjutning. Då försöken med konvalsförskjutning genomfördes låstes övriga
ställdons positioner vilket betyder att en och samma valsböjningskraft verkade på lagret under
hela testet. Böjmomentet på konvalsen förändrades således under förskjutningen på grund av
att hävarmen på vilken valsböjningskraften verkade förändrades. I Figur 8.2 ses att
hårdmetallvalsar ger större tryckökning än vad stålvalsar gör, vid samma diameter och
kraftökning. Vid utvärdering av konvalsförskjutning föreligger således viss
planhetsförändring på grund av valsböjning, dock är denna effekt liten, Figur 7.10.

Valsböjning i KV01 består vid normal drift av en kopplad böjning av yttre mellanvalsar och
konvalsar. Figur 7.19 visar arten för valsböjning, böjning av yttre mellanvals och
konvalsböjning för samma arbetsvals. Arten för konvalsböjning avviker som synes från de
övriga. En böjning med avvikande art borde behandlas som ett separat ställdon och därför inte
sammankopplas med en böjning av annan art om effekterna av de olika böjningarna ligger i
samma storleksordning. Genom att betrakta effektskillnaden mellan valsböjningarna, Figur
7.18, ses dock att separat böjning av konvalsar inte är meningsfullt på grund av att den
uppmätta effekten av konvalsböjning är betydligt lägre än den uppmätta effekten vid böjning
av yttre mellanvalsar.
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Orsaken till den asymmetriska effekten vid sadelpositionering, Figur 7.24, är inte klarlagd
utan kräver vidare undersökningar. Konvalsarnas position, som ju inte behöver vara
symmetrisk för övre och undre konvalspar, kan vara en bidragande orsak till den
asymmetriska effektfördelningen. Likaså kan en ogynnsam inkommande tvärprofil ge
asymmetrisk effekt vid symmetrisk positionering av sadlarna. 

Skillnaderna mellan effekterna vid förskjutning av konvalsar kring två extremlägen, Figur 7.8,
bestäms av hur trycket mellan konvalspar och arbetsvals skiljer sig åt mellan fallen och hur de
förändras under förskjutning kring de två lägena. Då konvalsarna var förskjutna till position –
10 mm låg bandkanten i ett område där diameterskillnaden på konvalsen var stor, Figur 5.1.
Under förskjutning kring position –10 mm förändrades således diametern på konvalsarna
avsevärt. Detta var en bidragande orsak till den stora effekt vid konvalsförskjutning kring –10
mm som erhölls på bandkanten, Figur 7.8. Då konvalsarna var positionerade i position +25
mm befann sig bandkanten i ett område där diameterskillnaden på konvalsen var liten under
hela försöket, Figur 5.1. Detta var en bidragande orsak till varför en mindre effekt på
bandkanten erhölls vid konvalsförskjutning kring +25 mm än vid –10 mm, Figur 7.8. 
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9 Slutsatser

 Införandet av begreppen effekt och art underlättade såväl användning av CLUSTER som
utvärdering av försöken. Anpassning av CLUSTER mot mätdata förenklades kraftigt
genom införd artbetraktelse.

 Då hårdmetallarbetsvalsar användes i stället för stålarbetsvalsar, med samma
arbetsvalsdiameter, erhölls en ökning av ställdonens effekt. Ställdonens effekt ökade då
arbetsvalsdiametern minskade för stålarbetsvalsar. Leksandskonan ökade effekten för
konvalsförskjutning och valsböjning.

 Skevning av övre valspaketet påverkade inte bandets planhet längs bandets mittlinje.
Valsböjning påverkade inte bandets planhet i ett område kring 1/4 bandbredd från
bandkanterna. Stödvalsböjning påverkade inte bandets planhet i ett område kring 1/5
bandbredd från bandkanterna. Förskjutning av konvalsarna påverkade inte bandets planhet
i ett område kring 1/6  bandbredd från bandkanterna.

 Konvalsförskjutningens effekt påverkades inte nämnvärt av valsböjningskraften.
Valsböjningens effekt påverkades inte nämnvärt av konvalsparets position.

 På grund av konvalsböjningens låga effekt jämfört med effekten av böjning av yttre
mellanvalsar är det inte meningsfullt att använda böjning av konvalsar som ett separat
ställdon trots konvalsböjningens avvikande art.
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10 Rekommendationer till fortsatt arbete

Under arbetets gång upptäcktes ytterliggare frågor som för stunden lämnas obesvarade men
som är av intresse för framtiden.

 Vidareutveckling av Leksandskonan med hjälp av CLUSTER. CLUSTER bör anpassas
ytterliggare för att bättre beskriva valsning av tunna och hårda material.

 Undersökning av negativt bomberad zon på konvalsen. En extern utredning [11] har
påvisat fördelar med sådana slipningar på konvalsarna.

 Arbetsvalsarna är idag cylindriska i KV01. Framtida undersökning av hur en slipad
bombering på arbetsvalsarna påverkar ställdonens effekt och art bör genomföras. 

 Undersökning av hur slipad bombering av yttre mellanvals, som idag är cylindriska,
påverkar ställdonens effekt och art.

 Utveckling av planhetssystemet med avseende på börvärdeskurvans utformning samt
planhetsfelets globala minimering. För att eliminera inkommande planhetsfel bör
börvärdeskurvan för önskad planhet vara uppbyggd genom en kombination av de olika
ställdonens planhetskaraktäristika med avseende på både effekt och art. Börvärdeskurvans
uppbyggnad bör således ses över för att säkerställa att den planhet som där specificeras
kan uppnås med hjälp av ställdonen. Vid varje ny kombination av arbetsvalsmaterial,
arbetsvalsdiameter och konvalsprofil erhåller ställdonen nya effekter varvid en ny
börvärdeskurva måste konstrueras.

 Genomföra försök för att utreda hur effekt och art påverkas av andra banddimensioner.

 Separat positionering av varje sadel bör utföras för att bättre kartlägga stödvalsböjningens
effekt och art. 

 Genomföra sadelförsök med hårdmetallvals eftersom detta misslyckades av okänd
anledning.

 Genomföra kartläggning av ställdonens effekt och art med Kona-8 i kombination med
stålarbetsvals med diameter 65 mm.



41

11 Referenser

1. ABB Automation and Drives: Funktionsbeskrivning KV01, 2001.

2. L. Hansson: Bandvalsning, kompendium, KTH, 1989.

3. G. W. D. M. Gunawardene, M. J. Grimble, A. Thomson: Static model for Sendzimir cold-rolling mill,
Metals Technology, Vol. 8, nr. 7, sid. 274-283, Juli 1981.

4. E. Tanaka, K. Tsunokawa, T. Fukuda: Curling and bowing of rolled strips, JPN COPPER BRASS RES
ASSOC, Vol. 5, nr. 1, sid. 80-83, 1966.

5. U. Ståhlberg, H. Keife: Improved flatness in cold rolling of copper foils, Journal of Materials Processing
Technology, Vol. 37, sid. 157-174, 1993.

6. K. Ebara, Y. Kanoh: 12-high cold mill offers flexible crown control at Kashima Works, Steel Times
International, Vol. 19, nr. 5, sid. 30-31, September 1995.

7. L. Carlborg, lars.carlborg@sandvik.com: Personliga samtal, Sandvik Materials Technology, Sandviken,
2004-12-13.

8. J. Rieckmann/UD: Flatness control in 20-Roll Stands, Design FRÖHLING, JOSEF FRÖHLING GMbH,
Walzweksmachinenbau, Olpe, Intern rapport, 1995.

9. M. Minami, T. Nakanori: Excellent shape rolled by 12-high cluster mill, International conference on
stainless steels, Nippon convention center, Chiba, Japan, 1991.

10. P. Fröhling, J. Rieckmann: High speed cluster mills with direct hydraulic screw-down system, Session 8B,
Dimensional control in rolling mills, 5th Intenational Rolling Conference, ISBN 0-901716-21-9,1991.

11. K. Hara,T. Yamada, K. Tagaki: Shape Controllability for Quarter Buckles of Strip in 20-high Sendzimir
Mills, ISIJ International, Vol.31,  nr.6, sid. 607-613, 1991.

12. O. Wiklund: Development of simulation program for improved flatness and profile control in 20-high cold
rolling mills, METEC Congress 94. 2nd European Continuous Casting Conference. 6th International Rolling
Conference, Vol. 2, sid. 402-406, Dusseldorf, Germany, 20-22 Juni 1994.

13. A. I. Tselikov, G. S. Nikitin, S. E. Rokotyan: The THEORY of Lengthwise Rolling, MIR Publishers Moskva,
1981.

14. J A Shey: Tribology in Metalworking  - Friction, Lubrication and Wear, American Society for Metals. ISBN
0-87170-155-3, sid. 255-258, 1984.

15. H. Keife: A friction model applied in the rolling of foils Wear. Vol. 179, nr. 1-2, sid. 137-142, December,
1994.

16. Karlebo Handbok, utgåva 11, sid. 105, Kristianstad, 1971.


