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Sammanfattning 
SSAB Tunnplåt i Borlänge har ett fristående trimvalsverk. Trimvalsning är det sista 
produktionssteget kallvalsningsprocessen. I efterföljande process (spaltsträcka 1) klipps icke 
godkänt band bort i båda ändarna på rullarna. Exempel på icke godkänt kan vara ytskador, 
tjockleksfel och avvikande mekaniska egenskaper. Syftet med studien var att minska 
ändeffekterna uppkomna i trimverket och därmed öka utbytet. Det här arbetet berör enbart 
mekaniska egenskaper, dvs. minimering av Lüdersområde (flytområde) och 
deformationshårdnande. 
 
För att erhålla valskraft och banddrag i början av trimvalsningsprocessen krävs börvärden på 
dessa. En studie av trimverkets uppsättningsmodell (börvärden, Gauge Range Table (GRT) och 
Resistance code (RC)) har gjorts. En prediktering av storskruvinställning pga. 
oljefilmsuppbyggnaden i stödvalslagren har programmerats in i reglersystemet. Försök har även 
gjorts på sättet att accelerera vid igångkörning. Stegvis acceleration som används i dag 
jämfördes med snabb acceleration upp till slutvärdet på hastigheten.  
 
I det här examensarbetet har en ekvation för storskruvsaccelerationen som funktion av 
valshastigheten lagts in i styrsystemet. Följden blir att rätt reduktion erhålls tidigare, en mindre 
materialmängd med avvikande mekaniska egenskaper behöver klippas bort och materialutbytet 
ökas. En förbättring kan ses på en av de undersökta stålsorterna (DOC 220YP). Den största 
förbättringen har skett i slutändan, dvs. vid retardation. Olika accelerationssätt visar att snabb 
acceleration ger en kortare sträcka med avvikande mekaniska egenskaper än vad stegvis 
acceleration gör. En kontroll har även gjorts av GRT- och RC-tabellerna. En förbättring av RC-
tabellen har gjorts då värdet på RC-nummer 81 har justerats. Förslag på hur ändeffekterna kan 
minskas ytterligare har presenterats. 
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Summary 
SSAB Tunnplåt in Borlänge has a free standing temper mill. Tempering is the last production 
step in the cold rolling of carbon steel. A study of how the start-up values of the forces are 
established has been done, i.e. Gauge Range Table and Resistance Code. Further, a study of how 
the acceleration procedure affects the process and a prediction of the screwposition to 
compensate for the oil film build-up in the back-up bearings has been added to the regulation 
system. 
 
During acceleration and retardation of the rolls there is a delay in the adjustment of the right 
reduction. This is partly due to a build-up of the oil film in the back-up roll bearings. During the 
build-up of the film the rolling forces increase and the reduction becomes too high. To 
compensate for this the screws that regulate the forces are turned to lower the forces. The screws 
are mechanical and it takes a significant amount of time to make the adjustment. Due to this a 
considerable length of material with non-acceptable mechanical properties are produced during 
acceleration and retardation. 
 
In this project an equation for the screw acceleration as a function of the roll speed has been 
added to the regulation system. The screws can now online adjust their positions to compensate 
for the oil film build-up. The result is that the right reduction is achieved earlier. Less amount of 
material has to be removed due to non-acceptable mechanical properties and thereby increasing 
the output. Of the two steel grades tested one (DOC 220 YP) shows clear improvements in the 
retardation phase. The results of the study on the system for start-up values (GRT and RC) is that 
there is a lack of maintenance. RC-value nr 81 has been adjusted.The way the acceleration 
process is done affects the result. The faster the acceleration up to running speed is done the 
sooner the right reduction is achieved. 
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1 Introduktion 
När det fristående trimvalsverket i Hall 8 på SSAB Tunnplåt i Borlänge renoverades 
1988 gjordes en uppgradering av styrsystemet. Av olika anledningar gjordes det inte 
fullständigt. Prediktering av storskruvsinställning vid acceleration och retardation av 
valsarna infördes ej vilket medför att det tar relativt lång tid att erhålla rätt reduktion. 
Tabellerna för beräkning av börvärdesinställning av drag och valskraft (GRT och RC) har 
inte uppdaterats samtidigt som utvecklingen av nya stålsorter har gjort modellen 
undermålig. Avvikande mekaniska egenskaper i ändarna som uppkommit i trimverket och 
som genererar omtrimning eller bortklipp i ändarna har dock inte varit något problem då 
tjockleksfel från kallvallsverket (tandem) generellt genererar längre sträcka band som 
klipps bort. För närvarande döljer tjockleksfelet från tandem de tillkortakommanden som 
finns i trimvalsverket. I den närmaste framtiden kommer emellertid tandem att renoveras 
och uppgraderas och det finns viss risk för att trimverkets tillkortakommanden då 
framträder.  
 

1.1 Syfte 
Undersökningen avser att klarlägga och åstadkomma åtgärder i trimvalsverket som kan 
minska mängden material i början och i slutet av bandet som idag klipps bort på grund av 
avvikande mekaniska egenskaper eller orsakar omtrimning.  
 

1.2 Problemställning 
Vid trimvalsning avses att åstadkomma en i förväg bestämd reduktion av materialet. 
Syftet med reduktionen är att få bort flytområdet (Lüdersområdet) men samtidigt inte få 
för stort deformationshårdnande, se Figur 16. Flera faktorer inverkar på hur lång sträcka 
band i början och slutet av rullen som klipps bort. Vid igångkörning behövs ett börvärde 
på valskraft och haspeldrag. Börvärden räknas fram med hjälp av två tabeller, GRT- och 
RC, se avsnitt 4. Här undersöks om dessa tabeller bör förbättras. Vid acceleration och 
retardation av valsarna sker en avvikelse av reduktionen. Detta är en effekt av 
oljefilmsuppbyggnad i stödvalslagren samt en ändring av deformationsmotståndet 
orsakad av hastighetsändringar. Detta ger avvikande mekaniska egenskaper på ändarna 
av bandet, vilket sedan klipps bort i spaltsträckorna. Sättet på vilket accelerationen sker 
har också betydelse för hur fort rätt förlängning erhålls. 
 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att kontrollera börvärdesinställningarna (GRT och RC), åtgärda 
bristen på prediktering av storskruvsinställning pga. oljefilmsuppbyggnaden i 
stödvalslagren och att klarlägga om sättet på vilket accelerationen sker har betydelse för 
de mekaniska egenskaperna. Detta för att öka utbytet och minimera åtgärder i form av 
omtrimning på grund av avvikande mekaniska egenskaper i ändarna av bandet, samt 
undvika att trimvalsningen blir ett problem när tjockleksfel från tandem minimeras. 
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2 Processbeskrivning 

2.1 Kallvalsverk 
Kallvalsning av plåt föregås av betning. Detta görs för att avlägsna de olika oxidskikten 
banden får vid varmvalsning. Betningen sker i stora kar med saltsyra. När banden är 
betade är de klara för nästa process som är kallvalsning (tandem), se Figur 1, i vilken den 
stora reduktionen sker. Tandem består av fem valspar. De fyra första paren är kvartoverk 
(två arbetsvalsar och två stödvalsar) och det sista är ett six high (två arbetsvalsar, två 
stödvalsar och två mellanvalsar). 
 
 
 

                  
Figur 1 Principskiss av kallvalsverket (tandem) [1]. 

 
 
 
Efter kallvalsningen är materialet sprött pga. deformationshårdnande. För att plåten ska 
bli användbar krävs glödgning, en process som gör materialet mindre sprött. Glödgning 
innebär att materialet värms och de effekter som orsakar hårdnandet försvinner. 
Glödgning kan ske antingen i den kontinuerliga glödgningslinjen eller i klockugnar. Vid 
kontinuerlig glödgning, se Figur 2, svetsas banden ihop med varandra och på så vis fås 
ett kontinuerligt flöde genom glödgningsungnen. Den kontinuerliga glödgningen avslutas 
med att materialet trimvalsas i ett trimverk integrerat i den kontinuerliga processen. 
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Figur 2 Principskiss av SSABs kontinuerliga glödgningslinje [1]. 

 
 
Vissa kvaliteter kan inte glödgas i den kontinuerliga linjen utan glödgas istället i 
klockugnar, se Figur 3. I klockugnar staplas rullarna ovanpå varandra, vilka sedan täcks 
av en ugnshuv. 
 
 
 

                                        
Figur 3 Principskiss av glödgning i klockugn [1]. 

 
 
Efter klockugnsglödgningen sker trimvalsning, se Figur 5. Slutlig kontroll av materialet 
sker därefter i syningssträckor. Undermåligt material klipps bort i en klippsträcka. 
Rullarna är därefter klara för emballering och vidare transport med lastbil eller tåg. En 
principskiss för materialflödet i kallvalsverket ses i Figur 4. 
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Figur 4 Principskiss över materialflödet i kallvalsverket. 

  
 

2.2 Trimvalsverk 
Trimvalsning är alltså det sista steget i processkedjan för en kallvalsad produkt. 
Reduktionsgraden i ett trimvalsverk är någon eller några få procent, dvs. endast så 
mycket som behövs för att ta bort Lüdersområdet, få rätt yttextur och ett plant band. 
 
Trimvalsverket på SSAB Tunnplåt i Borlänge är ett kvartovalsverk, dvs. det har två 
arbetsvalsar och två stödvalsar, se Figur 5. Stödvalsarna har morgoillager1, och den 
maximala praktiska valskraften är 7 MN [2].  
 
 
 
 
 

                       
Figur 5 Schematisk skiss av trimvalsverk [2]. 
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1 Oljefilmslager för upptagande av stora valskrafter. Har namngetts efter tillverkaren Morgan Construction 
Company. 



Verket är försett med valsböjning vilket gör det möjligt att styra planheten. Valsböjning 
sker genom att hydraulcylindrar trycker på arbetsvalsaxeln. Möjlighet till skevning finns 
också. Skevning innebär att valsarna kan snedställas så att valsgapet är större på ena 
sidan jämfört med den andra, vilket är ett annat sätt att påverka planheten.  
 
 

3 Teori trimvalsning 
Butler och Wilson [3] föreslog den accepterade trimvalsningsteorin: När materialet 
passerar valsgapet byggs pålagd spänning gradvis upp till en nivå som initierar 
plasticering i en liten region nära ytan. Plasticeringen sprider sig sedan genom tjockleken 
på plåten. Breddningen av de plasticerade områdena fortsätter till dess att pålagd 
spänning inte längre är tillräckligt hög för fortsatt plasticering. Spänningen i valsgapet 
måste då byggas upp till den nivå som krävs för ytterligare plasticering, se Figur 6. 

                                 
Figur 6 Lüdersband i valsgapet. Svarta band är deformerat material och vitt område 
odeformerat material [4]. 

 
 

3.1 Varför trimvalsning? 
Trimvalsning görs av tre skäl; förbättring av planhet- och yttopografi samt justering av 
mekaniska egenskaper [5,6,7]. 
 
Planheten förbättras genom att trimvalsverket är utrustat med både skevning och 
valsböjning. Kant- och mittlånghet åtgärdas genom att valsböjning används. Detta 
åstadkommer ökad förlängning i mitten eller på kanterna av bandet vilket totalt sett ger 
en homogen förlängning av plåten. Skevning används mest för att få bandet att gå rätt i 
verket men kan även användas om ensidig kantlånghet råder. 
 
Yttopografi ställs in genom att välja valsar med önskad textur. Eventuella ojämnheter tas 
också bort vid trimvalsning vilket ökar ytfinheten. 
 
Mekaniska egenskaper förbättras genom att materialet deformeras lätt. Sträckgräns [8] 
och Lüdersområde (flytområde) kan på så vis påverkas. 
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3.2 Begreppet Lüdersområde  
I stål med kol och kväve uppträder en effekt som benämns Cottrell-effekten [9]. Den 
innebär att interstitiellt löst kol och kväve diffunderar till dislokationerna vilka låses fast. 
För att åstadkomma plastisk deformation måste dislokationer kunna röra på sig. När 
spänning initialt appliceras är dock dislokationerna fastlåsta av kol och kväve. Nya 
dislokationer genereras därav. Detta kräver ytterligare spänning och det är det som i en 
dragprovkurva gestaltar sig som den övre sträckgränsen (ReH). Ny-genererade 
dislokationer har högre mobilitet och plastisk deformation underlättas. Då sjunker 
spänningen ner till den undre sträckgränsen, se Figur 7. 
 
 

                
Figur 7 Dragprovkurva med beteckningar. 

 
Allt detta sker vid lokala spänningskoncentrationer, dvs. deformationen är inte homogen. 
Plasticering sker genom att plastiska fronter rör sig genom materialet tills hela materialet 
är genomplasticerat. Området där detta sker kallas flytområde eller Lüdersområdet efter 
den forskare som först upptäckte fenomenet [10]. 
 
 

    
Figur 8 Lüdersbandens utbredning på en dragprovstav under ett dragprov [11]. 

 6



 
Då formning sker industriellt är spänningstillståndet ofta fleraxligt och komplicerat. Vad 
som ses är ett område med oregelbundna Lüdersband, vilket vanligtvis benämns 
flytfigurer [10], se Figur 9.  
 
 
 

                  
Figur 9 Bildetalj med Lüdersbandsområden. De kallas vanligtvis flytfigurer pga. dess 
oregelbundenhet. 
 
De plastiska fronterna har lokalt en högre deformationshastighet än materialets 
deformationshastighet. Detta pga. att deformationen sker inhomogent, dvs. visst material 
rör sig fort och visst material står stilla. Existerar många plastiska fronter fördelas 
deformationen över ett större område.  
 
När materialet närmar sig genomplasticering sjunker den spänning som krävs för fortsatt 
deformation. Detta ses i dragprovkurvan som en liten nergång i spänningen alldeles innan 
materialet börjar deformationshårdna, se Figur 7. Då intar hela materialet samma 
deformationshastighet vilken därmed sjunker. 
 
Anledningen till att det krävs större spänning vid högre deformationshastighet är den så 
kallad Peierls-Nabarro spänningen, dvs. gitterfriktion [12]. För att dislokationerna ska 
kunna passera ett visst hinder, se Figur 10, krävs att de överkommer den energibarriär 
som är förknippad med detta hinder. Dislokationerna ligger och vibrerar med en viss 
frekvens och gör försök att komma över energibarriären. Vid låg deformationshastighet 
ges tillfälle att göra många försök och chanserna att lyckas är stora. Vid hög 
deformationshastighet får dislokationerna inte så många försök på sig och det blir därför 
svårare att åstadkomma en förflyttning. Den möjlighet som utnyttjas inom trimvalsning 
är att öka den spänning som krävs för att åstadkomma denna förflyttning. 
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Figur 10 Illustration av Peierls-Nabarro-barriär [7]. 

 
När hela materialet är genomplasticerat finns så många dislokationer att de hindrar 
varandras rörelse och fortsatt plastisk deformation försvåras. Materialet 
deformationshårdnar, dvs. den spänning som krävs för plasticering ökar efter nedgången 
[7], se Figur 7. 
 
Peierls-Nabarro spänningen påverkar även sträckgränsen, ReH, se Figur 11. Detta gör att 
trimvalsning vid höga hastigheter kräver större valskraft och större reduktion. 
 

 
Figur 11 Deformationshastighetens inverkan på sträckgräns och Lüdersområde [11]. 

 

3.3 Hur sträckgräns och Lüdersområde påverkas vid trimvalsning 
Om ett stål innehållande kol och kväve dragprovas utan att ha trimvalsats kommer 
dragprovkurvan att uppvisa en markerad övre sträckgräns och ett relativt stort 
Lüdersområde, se Figur 12. 
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Figur 12 Dragprovkurva för ett material innan trimvalsning. 

 
Om materialet i Figur 12 endast töjs lite vid trimvalsningen, dvs. ej förbi Lüdersområdet 
utan endast en ytterst liten bit in i Lüdersområdet och sedan avlastas, kommer det att vid 
nästa pålastning att ha en något lägre sträckgräns och ett något mindre Lüdersområde, se 
Figur 13. 
 
 
 

    
Figur 13 Dragprovkurva för trimvalsat material med liten trimvalsningsgrad, dvs. liten 
reduktion. 

 
Om samma material som i Figur 12 används som utgångsmaterial för trimvalsning med 
en större trimvalsningsgrad, dvs. större reduktion än i Figur 13, kommer sträckgränsen 
vid nästa pålastning att ha sjunkit lite mer och Lüdersområdet vara lite mindre, se Figur 
14. 
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Figur 14 Dragprovkurva för trimvalsat material med ökad trimvalsningsgrad jämfört 
med Figur 13. 

 
 
Upprepas samma procedur dvs. att trimvalsningsgraden successivt ökar en aning för varje 
trimvalsning av samma utgångsmaterial, minskar sträckgränsen och Lüderområdet likaså 
till en viss punkt som motsvarar att töjning har skett till slutet av Lüdersområdet. Här 
börjar materialet att deformationshårdna varför sträckgränsen kommer att öka vid nästa 
pålastning. Vid ökande trimvalsningsgrad ökar deformationshårdnandet och 
sträckgränsen ökar vid efterföljande pålastning, se Figur 15a-f. 
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a 

 
 b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 

Figur 15a-f Successivt ökande trimvalsningsgrad (b högre än a osv.). Sträckgräns och 
flytområde påverkas. 

 11



 

  
Figur 16 Dragprovkurvor med olika trimvalsningsgrad. 

   
Kurvorna i Figur 15 kan sammanföras i ett diagram, se Figur 16. För att erhålla optimal 
trimvalsning bör en trimvalsningsgrad väljas så att sträckgränsen får ett minimum, se 
kurva 6 i Figur 16. Här finns inget Lüdersområde. För att inte erhålla för stort 
deformationshårdnande reduceras så lite som möjligt, Figur 16 [8]. Ett litet 
Lüdersområde accepteras [13]. 
 
 

        
Figur 17 Acceptabel trimvalsningsgrad ligger strax innan flytområdets (Lüdersområdets) 
slut [4]. 
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3.4 GRT och RC 
För att erhålla rätt vals- och dragkraft vid igångsättande av valsning används ett system 
bestående av två tabellverk, GRT och RC. Gauge range table (GRT) är en tabell med 
grundbörvärden för valskraft och dragkraft, se Figur 18. GRT-tabellen är uppdelad i 100 
värden, numrerade från 1 till 100. Dessa värden är i sin tur uppdelade i fyra undergrupper 
med hänsyn till vilken förlängning materialet erhåller. De första 25 GRT-värdena har 
samma förlängningsintervall, 0-0,5 %. Grupp 26-50 har förlängningsintervall 0,5-0,7 %, 
grupp 51-75 har intervall 0,7-9,99 % och 76-100 har förlängningsintervall 9,99 % och 
uppåt (det sistnämnda har ingen relevans för trimvalsning). Figur 18 visar 
börvärdesvalskrafterna för bandbredd 1200 mm. 
 
Inom varje förlängningsintervall är materialet därefter indelat efter tjocklek, se Tabell 1, 
där det material med minst tjocklek erhåller det lägsta GRT-numret inom den 
förlängningsgruppen. Därefter ökar tjockleken med GRT-numreringen inom resp. 
förlängningsgrupp.  
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Figur 18 Börvärdesvalskraft för bandbredd 1200 mm. 
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 Tabell 1 Tjockleksintervall för GRT-nr 

Förlängnings 
intervall 
0-0,5% 

Förlängnings 
intervall 
0,5-0,7 % 

Förlängnings 
intervall 

0,7-9,99 % 

Förlängnings 
intervall 
9,99- % 

Tjockleks- 
indelning 

[mm]  
GRT nr GRT nr GRT nr GRT nr Tjocklek 

1 26 51 76 0,00-0,00 
2 27 52 77 0,00-0,37 
3 28 53 78 0,37-0,45 
4 29 54 79 0,45-0,55 
5 30 55 80 0,55-0,65 
6 31 56 81 0,65-0,75 
7 32 57 82 0,75-0,85 
8 33 58 83 0,85-0,95 
9 34 59 84 0,95-1,12 

10 35 60 85 1,12-1,2 
11 36 61 86 1,2-1,25 
12 37 62 87 1,25-1,32 
13 38 63 88 1,32-1,45 
14 39 64 89 1,45-1,6 
15 40 65 90 1,6-1,85 
16 41 66 91 1,85-2,13 
17 42 67 92 2,13-2,38 
18 43 68 93 2,38-2,63 
19 44 69 94 2,63-2,88 
20 45 70 95 2,88-3,25 
21 46 71 96 3,25-3,75 
22 47 72 97 3,75-4,25 
23 48 73 98 4,25-4,75 
24 49 74 99 4,75-5,25 
25 50 75 100 5,25-9,99 

 
Genom att veta materialets förlängningsbörvärde och dess tjocklek kan det tilldelas ett 
GRT-nummer. Till GRT-numret hör tabellerade specifika börvärden vilka är statistiskt 
framtagna, dvs. valskraft och dragkraft har noterats vid trimvalsning för olika 
dimensioner och förlängningsgrader. Dessa krafter har sedan räknats om till specifika 
värden som sedan införts i GRT-tabellen. Genom att multiplicera specifika börvärdes- 
valskraften med bandets bredd och en multipliceringsfaktor erhålls börvärdesvalskraften. 
För att få börvärden för dragkraft multipliceras specifika dragkraften med bandets area, 
se Figur 20. 
 
Kompensering för materialets deformationsmotstånd görs sedan genom att materialet 
tilldelas en resistans code (RC). RC-värdet erhåller materialet genom att i en formel 
framtagen av Hoogovens [14] sammanföra materialets legeringsinnehåll (SB) och dess 
hasplingstemperatur vid varmvalsningen (OT) enligt följande: 
 
RC=(SB+KS+0,033(630-OT)-30)2 
 
SB=27+60%C+8%Mn+50%P+17%Si+3%Cu+10(%Sn+%Cr+%Ni)+350%N+250(%Nb+
%V) 
 
KS=Korrektionsfaktor för ståltyp 
       Om stålet är Al-tätat (Al>0,010%) sätts KS=3, annars KS=0 

 14



 
Det finns 99 stycken RC-värden, där ett material med litet deformationsmotstånd får ett 
lågt RC-värde och ett material med ett högt deformationsmotstånd får ett högt. Till varje 
RC-värde medföljer kompenseringsfaktorer, se Figur 19. 
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Figur 19 Kompenseringsfaktorer för materialets deformationsmotstånd. 

 
Börvärdesvalskraften och dragkraften beräknas genom att multiplicera det ur GRT-
tabellen erhållna börkraftsvärdet med det till materialet tillhörande RC-värdets 
kompenseringsfaktor.  
 
Exempel: 
 
Plåten är 1200 mm bred och den skall ges en förlängning på 0,3 %. Plåtens tjocklek är 
1,94 mm och materialet har ett RC-nr på 63. Börvärdesvalskraften tas fram på följande 
vis. Genom att veta förlängningsbörvärdet och plåtens tjocklek ger GRT-tabellen, Tabell 
1, GRT-nr 16. I tabellen för GRT har nr 16 en specifik börvärdesvalskraft = 1,9 kN/mm. 
Multiplicerat med bredden (1,9 x103 N/mm x 1200 mm) fås 2,28 MN. Detta värde 
multipliceras sedan med multipliceringsfaktorn för GRT nr 16 som är 0,91, vilket ger 
2.07 MN. Genom att sedan multiplicera 2,07 MN med kompensationsfaktorn för RC-nr 
63 (1,27, se Figur 19) fås den slutliga börvärdesvalskraften 2,63 MN. Beräkningarna för 
banddragen sker på samma sätt med det undantaget att det specifika börvärdet 
multipliceras med bandets tvärsnittsarea. 
 
Valskrafterna tenderar att öka med tjockleken inom varje förlängningsgrupp i GRT-
tabellen, se Figur 18. Enligt litteraturen sjunker valskrafterna med ökande tjocklek [15]. 
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Dragkrafter vid olika GRT vid bredd 1200 mm
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Figur 20 Dragkrafterna för ett 1200 mm band i GRT-tabellen. 

 
 
Maximala dragkrafter för trimverket i Hall 8 är 96 kN på påhaspel och 48 kN på 
avhaspel. Då GRT-nr för stora tjocklekar inte kan anbringa de dragkrafter som krävs för 
rätt förlängning se Figur 20, kompenseras det med ökade valskrafter. 
 
För vissa hårda stålsorter är det inte möjligt att åstadkomma rätt förlängning. Orsaken är 
att materialets GRT-nr ger ett för lågt specifikt börvärde på dragkrafterna. Vid ett lågt 
RC-nr erhålls ej önskade dragkrafter och därmed för liten förlängning. För att erhålla så 
stor förlängning som möjligt används maximala drag- och valskrafter. Detta görs genom 
att något av de tre sista RC-värdena (97, 98 och 99) manuellt kopplas in. RC=97 
multiplicerar vals- och dragkrafter med kompenseringsfaktor1,5, RC=98 med faktor 1,75 
och RC=99 med faktor 2. Denna åtgärd ger då maximal dragkraft, se Figur 19. 
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3.5 Prediktering av storskruvsinställning 
Vid accelerationen och retardationen av valsarna ändras oljefilmstjockleken i 
stödvalsarnas glidlager. Detta gör att valsarna trycks ihop resp. åker isär vilket resulterar 
i en för stor resp. för liten förlängning dvs. reduktion. Vid valsning av band under 
tjocklek 6 mm sker ingen tvärflytning [16]. Det ger en direkt relation mellan reduktion 
och förlängning. Hastighetsskillnaden på brytrulle före verk och brytrulle efter verk ger 
reduktionen enligt formeln bvhbvh ututinin ⋅⋅=⋅⋅  eftersom volymskonstans gäller. 
 
b  = bandets bredd 

inh = ingående tjocklek på bandet 

inv = bandets hastighet vid brytrulle före verk 

uth = utgående tjocklek på bandet 

utv = bandets hastighet vid brytrulle efter verk 
 
När valsarna ej roterar är oljefilmen i stödvalslagrens glidlager tunnare på ovansidan av 
det övre valslagret respektive tunnare på undersidan av det nedre valslagret, se Figur 21. 
 
 

                              
Figur 21 Stillastående trimverk med varierande oljefilmstjocklek på ovansidan och 
undersidan av valstappen. 

 
 
Vid acceleration av valsarna blir oljefilmen jämnt fördelad runt valstapparna, dvs. 
oljefilmen byggs upp där den förut varit tunn. Det medför att stödvalsarna trycks mot 
varandra, se Figur 22, och valskraften ökar. Detta ger en ökad reduktion av bandet och 
storskruvarna måste skruvas isär för att kompensera för det. 
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Figur 22 Accelererat trimverk med för stor förlängning dvs. för stor reduktion. Detta 
pga. att oljefilmen i stödvalslagren orsakar att arbetsvalsarna trycks mot bandet. 

 
 
När storskruvarna är uppskruvade återfås önskad förlängning dvs. rätt reduktion, se Figur 
23. Storskruvarnas rotation sker relativt långsamt vilket medför att ett stort antal meter 
band med avvikande mekaniska egenskaper hinner produceras innan önskad förlängning 
har åstadkommits. 

                              
Figur 23 Verk med rätt förlängning dvs. rätt reduktion och därmed rätt tjocklek på 
utgående band. Oljefilmen är jämnt fördelad i lagret. 

 
 
Vid retardation sker samma fenomen, dock omvänt, se Figur 24. När oljefilmstjockleken 
avtar på grund av att hastigheten sänks erhålls en för liten reduktion, pga. att skruvarna 
inte hinner kompensera för detta tillträckligt snabbt. 
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Figur 24 För liten förlängning vid retardation, dvs. utgående band är för tjockt pga. för 
liten reduktion. 

 
 
 
4 Experiment 
Två olika experiment utfördes. I avsnitt 4.1 redovisas tillvägagångssättet för 
experimentet med predikterad storskruvsinställning för kompensering av 
oljefilmsuppbyggnaden i stödvalsarnas Morgoillager. I kapitel 4.2 redovisas 
tillvägagångssättet för försöket med olika accelerationsförlopp. 
 
 
4.1  Prediktering av storskruvsinställning 
Målet är som tidigare nämnts att minska avvikande mekaniska egenskaper i ändarna 
orsakade av att rätt reduktion vid trimvalsning tar viss tid att erhålla vid acceleration och 
retardation av valsarna.  
 
 
4.1.1 Val av material 
För att få en uppfattning om vilka stålsorter som var lämpligast som referens- och 
provmaterial gjordes en sökning i databasprogrammet Business Objects. Business 
Objects är en databas där data från all verksamhet rörande produktionen finns lagrat. 
Sökningen ämnade ge en uppfattning om vilka stålsorter som oftast spärras (stoppas) på 
grund av mekaniska egenskaper, resultat se Tabell 2. Provning av material sker i ändarna 
efter bortklipp på grund av tjockleks- eller ytfel. 
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Tabell 2 Antal kg spärrat material på grund av mekaniska egenskaper fram t.o.m.september 2004. 

Stålsort Jan Feb Mar Maj Jun jul Aug Sep Totalt 
DOC500YP     20920 8780 21430 9360   12340 10380 9660 92870 
DOC420YP     7080 48190             55270 
DOC350YP             38470   8120   46590 
DOC340YP     18060               18060 
DOC280YP     9000     17810         26810 
DOC220YP     10480 10450             20930 

Totalt 65540 67420 21430 27170 38470 12340 18500 9660 260530 
 
 
En hårdare och en mjukare stålsort valdes: DOC 420YP resp. DOC 220YP.  
Orderstocken fick sedan avgöra om de valda materialen var lämpliga som provmaterial. 
Utgångspunkten var att välja tre rullar med samma dimensioner på de tre valda 
stålsorterna. Detta visade sig vara omöjligt med tanke på rådande orderstock och 
dimensionskravet fick släppas helt. Det gick inte heller att finna tre rullar av respektive 
stålsort inom rimlig tid (endast två fanns). 
 
För att utröna hur ett högkolhaltigt stål påverkades valdes även DOC C40GOL. Det 
högkolhaltiga stålet valdes dock senare bort dels på grund av att det inte gick att urskilja 
någon gräns mellan godkända och ej godkända mekaniska egenskaper på 
referensrullarna, dels det faktum att det inte gick att finna rullar i produktionen för 
resultatprovtagning. 
 
Vid trimvalsning av utvalda rullar erhölls mätvärden i Argus2. Ur mätdata på 
förlängningen kontrollerades var på bandet förlängningsinställningen intar rätt värde. 
Provstavar togs ut från ändarna på bandet och en bra bit förbi det i Argus avlästa värdet 
på övergång från felaktig till rätt förlängning dvs. reduktion. Provbitar togs ut med  
3,75 m mellanrum i valsriktningen. Proverna togs tvärs valsriktningen och mitt i plåten. 
Proverna skickades därefter till materiallaboratoriet där dragprov utfördes. 
 
 

4.1.2 Val av provmetod 
För att få en uppfattning om vid vilken sträcka bandet erhåller rätt reduktion, gjordes 
dragprov enligt den provningsmetod SSAB använder, prEN10002:2000 [13]. Den övre 
sträckgränsen, ReH studerades. När ReH antagit ett lågt och stabilt värde har önskad 
reduktion uppnåtts, se Figur 16. 
 
 

4.1.3 Mätning av storskruvsposition 
Undersökningen syftar till att kartlägga oljefilmsuppbyggnaden i Morgoillagren för att 
bestämma storskruvspositionerna vid en viss valskraft. Därefter skall en kompensering 
som gör att storskruvarna under acceleration och retardation successivt intar rätt värde, 
programmeras in i styrsystemet. 
 
                                                 
2 Argus är en processdatabas, där data rörande materialet under trimvalsningsprocessen finns lagrat. 
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Försöken skedde strax innan ett valsbyte i trimvalsverket. Detta för att om skador på 
valsar skulle uppstå skulle det medföra så liten störning som möjligt i produktionen. Med 
hjälp av elektriker kopplades hastighetsspärrningen ur så att verket kunde köras tomt. 
Samtliga processvärden sparades i Argus.  
 
 

4.1.4 Beräkning av storskruvsposition 
Det normala intervallet på valskraften vid trimvalsning ligger mellan 0,7 och 2,2 MN. 
Valskraften ansattes till ett mellanläge på 1,5 MN. Storskruvspositionerna noterades vid 
olika hastigheter både vid acceleration och vid retardation, se bilaga 1. 
 
Fyra kurvor ritades, en för vardera storskruv (drivsida resp. operatörssida) vid 
acceleration och retardation, se Figur 25, 26, 27 och 28. För att kunna lägga in 
predikteringen i styrsystemet utvärderades kurvornas ekvationer. Kurvorna antogs ha 
formen , där c och n är konstanter, x är hastigheten, y är storskruvspositionen. 
Ekvationerna logaritmerades så att räta linjer erhölls. Ur de räta linjerna bestämdes 
konstanterna c och n, se bilaga 2. Dessa kurvor lades för jämförelse in i Figur 25, 26, 27, 
28. Därefter deriverades ekvationerna ”Skruvposition som funktion av Valshastighet” för 
att få fram hur fort storskruvarna roterar vid en ändring i hastighet vid olika 
valshastigheter (V). Följande derivator erhölls: 

nxcy ⋅=

 
• Drivsida acceleration:  9825,01680,0 −⋅=′ Vy
• Drivsida retardation:  9811,01792,0 −⋅=′ Vy
• Frånsida acceleration:  9819,01730,0 −⋅=′ Vy
• Frånsida retardation:  9815,01756,0 −⋅=′ Vy
 

Ekvationerna implementerades sedan i reglersystemet. 
 
I kurvorna för storskruvsposition vid olika hastigheter (Figur 25, 26, 27 resp. 28), ses att 
den största skruvrotationen sker vid relativt låga hastigheter. Upp till 100 m/min 
bedömdes vara det hastighetsintervall som var viktigast att åtgärda. Därefter sker 
kompenseringen tillräckligt fort. Kurvorna är inte helt jämna pga. svårigheter att hålla 
konstant valskraft. 
 
För att utvärdera om kurvorna var rimliga gjordes en kontroll hos tillverkaren av 
Morgoillagren [17]. I bilaga 3 ses att kurvformen och oljefilmstjockleken 
överensstämmer väl med uppmätta data. 
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Figur 25 Storskruvsposition mot valshastighet för acceleration på drivsidan. 
Experimentell kurva och kurva anpassad till ekvation.  
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Figur 26 Storskruvsposition mot valshastighet för retardation på drivsidan. 
Experimentell kurva och kurva anpassad till ekvation.  
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Figur 27 Storskruvsposition mot valshastighet för acceleration på operatörssidan. 
Experimentell kurva och kurva anpassad till ekvation.  
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Figur 28 Storskruvsposition mot valshastighet för retardation på operatörssidan. 
Experimentell kurva och kurva anpassad till ekvation.     

 23



4.1.5 Justering av reglering 
Vid igångkörning efter förändringarna i reglersystemet visade det sig att 
förlängningsregleringen stördes vilket fick till följd att ingen förbättring sågs i 
insvängningen av förlängningen till rätt värde. Förlängningsregleringen kopplades då ur 
under accelerations- och retardationsförloppet vilket löste problemet. Den kopplas in 
först vid en hastighet av 100 m/min. 
 
 

4.1.6 Efterkontroll 
När styrsystemet åtgärdats gjordes motsvarande undersökning som innan ändringen i 
reglersystemet. Tre rullar av vardera DOC 220YP och DOC 420YP valdes ut. Provbitar 
togs ut med 3,75 m mellanrum upp till en bra bit över det i Arguskurvan angivna 
mätvärdet för rätt förlängning. Ur dessa provbitar bereddes provstavar tvärs 
valsriktningen och dragprov utfördes. 
 
 

4.2  Olika sätt att accelerera bandet 
På vilket sätt accelerationen sker har troligtvis inverkan på hur lång sträcka av band med 
avvikande reduktion som genereras. Idag används en stegvis metod vilket innebär att 
accelerationen sker i etapper. Acceleration sker upp till en viss nivå där förlängningsfel 
noteras. Därefter avstannar accelerationen och förlängningsregleringen ges tid att reglera 
storskruvarnas positioner till dess att rätt förlängning åter inträder. Då accelereras 
återigen valsarna tills förlängningsfel uppkommer. Detta förfaringssätt upprepas tills dess 
att den slutliga hastigheten har nåtts, vilket kan innebära upp till åtta delsteg. 
 
Två rullar av samma dimension och stålsort testades. Den första valsades på 
konventionellt sätt med stegvis acceleration. Den andra rullen accelererades upp till 
sluthastigheten i ett steg (snabb acceleration). Därefter kontrollerades i Argus vid vilken 
bandlängd den rätta förlängningen inträffade. 
 
 

5 Resultat 
I 5.1 redovisas resultaten av experimentet av oljefilmsuppbyggnaden. I 5.2 redovisas 
resultaten av försöket med varierande acceleration och i 5.3 kontrollen av GRT och RC. 
 
 

5.1  Prediktering av storskruvsinställning 
I Figur 29, 31, 33 resp. 35 redovisas resultaten av dragprovningen på referensrullarna. 
Referensrullar är de band som undersöktes innan kompenseringen för 
oljefilmsuppbyggnad programmerades in i reglersystemet. Övre sträckgränsen, ReH, har 
plottats mot avstånd från början resp. slutet av bandet. Avstånd mellan provpunkterna är 
3,75 meter. 
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I Figur 30, 32, 34 resp. 36 redovisas resultaten av dragprovningen på resultatrullarna. 
Resultatrullar är de band som utvärderades efter kompenseringen för 
oljefilmsuppbyggnaden. 
 
Resultaten är redovisade i stålsortsordning; DOC 220YP följt av DOC 420YP. Resultat 
från referens- resp. resultatrullarnas första ändar, följt av resultat från referens- resp. 
resultatrullarnas sista ändar. 
 
I varje diagram är samtliga undersökta rullar inom grupp ”stålsort” resp. grupp” 
första/sista ändar” redovisade, dvs. två rullar i varje referensrullediagram och tre rullar i 
varje resultatrullediagram. 
 
Där möjlighet har givits, dvs. då bandet delades, har ett prov tagits i mitten av bandet. 
Dessa prover representeras av en enstaka punkt i diagrammet. 
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5.1.1 DOC 220YP - första ände 
Dragprovresultaten från DOC 220YP i början av bandet. Referensrullarna representeras 
av två rullar, se Figur 29, och resultatrullarna av tre rullar, se Figur 30.  
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Figur 29 Dragprovresultat i början av bandet på referensrullar av stålsort DOC 220YP. 

Resultatrullar: DOC 220YP Första ändar 
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Figur 30 Dragprovresultat i början av bandet på resultatrullar av stålsort DOC 220YP. 

 26



5.1.2 DOC 220YP - sista ände 
Dragprovresultaten från stålsorten DOC 220YP i slutet av bandet. Referensrullarna 
representeras av två rullar, se Figur 31, och resultatrullarna av tre rullar, se Figur 32. 
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Figur 31 Dragprovresultat i slutet av bandet på referensrullar av stålsort DOC 220YP. 

 

Resultatrullar: DOC 220YP Sista ändar 
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Figur 32 Dragprovresultat i slutet av bandet på resultatrullar av stålsort DOC 220YP. 
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5.1.3 DOC 420YP - första ände 
Dragprovresultaten från stålsorten DOC 420YP i början av bandet. Referensrullarna 
representeras av två rullar, se Figur 33, och resultatrullarna av tre rullar, se Figur 34. 
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Figur 33 Dragprovresultat i början av bandet på referensrullar av stålsort DOC 420YP. 

Resultatrullar: DOC 420YP Första ändar 
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Figur 34 Dragprovresultat i början av bandet på resultatrullar av stålsort DOC 420YP. 
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5.1.4 DOC 420YP - sista ände 
Dragprovresultaten från stålsorten DOC 220YP i slutet av bandet. Referensrullarna 
representeras av två rullar, se Figur 35, och resultatrullarna av tre rullar, se Figur 36. 
 

Referensrullar: DOC 420YP sista ändar 
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Figur 35 Dragprovresultat i slutet av bandet på referensrullar av stålsort DOC 420YP. 

Resultatrullar: DOC 420YP Sista ändar 
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Figur 36 Dragprovresultat i slutet av bandet på resultatrullar av stålsort DOC 420YP. 
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5.2  Olika sätt att accelerera bandet 
I bilaga 4 är resultaten av Argusmätningarna redovisade, sammanställning presenteras i 
Tabell 3. I Tabell 3 kan för olika stålsorter ses vilken accelerationsmetod som fortast 
genererar rätt förlängningsgrad. För flertalet stålsorter gör en snabb acceleration av 
valsarna att en kortare sträcka material hinner passera innan rätt förlängning erhålls. 
 

Tabell 3 Sträcka till rätt förlängning med stegvis resp. snabb accelerationsmetod. 

Meter till rätt förlängning 
Stålsort Stegvis Snabb

Skillnad
[m] 

Bästa 
metod 

DC 01 44 32 12 Snabb 
DOC 320LA 82 67 15 Snabb 
DOC220YP  32 23 9 Snabb 
DOCC60BON  48 52 -4 Stegvis 
DOCC45 38 35 3 Snabb 
DOCC45 32 35 -3 Stegvis 
DOCC67 49 49 0 Lika 
DOCC67 61 49 12 Snabb 
DC06 47 42 5 Snabb 

 
 

5.3  GRT- och RC- kontroll 
I följande exempel visas problematiken med dagens uppsättningsmodell. Ett stål med lågt 
deformationsmotstånd kan tilldelas en lika stor börvärdesvalskraft som ett stål med högt 
deformationsmotstånd med (i princip) samma tjocklek. 
 
Exempel: 
 
Två band väljs, båda med bredden 1200 mm. Band A är 1,84 mm tjockt och har ett RC-
värde på 95, dvs. ett band som är svårt att deformera. Band B är 1,86 mm tjockt och har 
ett RC-värde på 2, dvs. ett material som är lätt att deformera. 
 
Enligt GRT-tabellen, se Figur 18, får band A GRT-nr 15. GRT-nr 15 har en specifik 
valskraft på 1,2 kN/mm och en multipliceringsfaktor = 1. 1,2 kN/mm multiplicerat med 
1200 mm och med multipliceringsfaktorn 1 ger en börvärdesvalskraft på 1,44 MN. 
Multipliceras denna sedan med korrigeringsfaktorn för deformationsmotståndet, RC-nr 
95 som är 1,34, fås en börvärdesvalskraft på 1,93 MN. 
 
Enligt GRT-tabellen får band B GRT-nr 16. GRT-nr 16 har en specifik valskraft på 1,9 
kN/mm. 1,9 kN/mm multiplicerat med 1200 mm och en multipliceringsfaktor = 0,91 ger 
en börvärdesvalskraft på 2,07 MN. Multipliceras denna sedan med korrigeringsfaktorn 
för RC-nr 2 som är 0,92, fås en börvärdesvalskraft på 1,91 MN. 
 
Vid (i princip) samma tjocklek erhåller alltså det mjukare bandet (B) en nästan lika hög 
börvärdesvalskraft som det hårdare materialet (A). 
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I följande exempel visas problematiken med att RC värdet kan hamna över 99: 
 
Analysen enligt Tabell 4 gäller ett högkolhaltigt stål. 
 

Tabell 4 Kemisk sammansättning för högkolhaltigt stål. 

Legerings- 
element 

Halt 
[%] 

C 0,804 
Si 0,35 

Mn 0,45 
P 0,018 
N 0,0094 
Cr 0,17 
Ni 2,1 
Cu 0,104 
Nb 0,004 
V 0,025 

 
Hasplingstemperatur (OT): 600 °C 
 
Insatt i RC-formeln på sidan 14 erhålls ett RC-värde på 186. På grund av att det endast 
finns 99 värden erhåller detta stål RC=99. 
 
Vid ytterligare kontroll av RC-tabellen upptäcktes dessutom att kompenseringsfaktorer 
för RC=81 ej fanns, se Figur 37. Kompenseringsfaktorer för RC=81 antogs därför anta 
samma värde som RC=80 resp. 82, se Figur 19. 
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Figur 37 RC-värden med felaktigt värde för RC=81. 
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6 Diskussion 
 

6.1  Prediktering av storskruvsinställning 
Resultaten varierar med stålsort samt i vilken ände av bandet effekterna studeras, dvs. 
inverkan av acceleration eller retardation. Underlaget är litet. För att få ett mer 
tillförlitligt resultat krävs en större undersökning med fler undersökta rullar. 
 
 

6.1.1 DOC 220YP - första ände 
DOC 220YP är den mjukare stålsorten av de två undersökta. I första ändarna stabiliseras 
referensrullarnas ReH vid 25-35 m från början av bandet, se Figur 29. Resultatrullarnas 
ReH stabiliseras vid 20-30 m från början av bandet, se Figur 30. 
 

6.1.2 DOC 220YP - sista ände 
I sista ändarna avtar ReH-stabiliteten på referensrullarna vid 40-50 m från bandets slut, 
se Figur 31. Resultatrullarnas ReH stabilitet avtar vid 10-15 m från bandets slut, se Figur 
32. 
 

6.1.3 DOC 420YP - första ände 
DOC 420YP är den hårdare stålsorten av de två undersökta. I första ändarna är det svårt 
att se någon effekt. Den övre sträckgränsen pendlar upp och ner på ett likartat sätt både 
på referens- och resultatrullarna. Det går ej att entydigt utläsa ur Figur 33 och Figur 34 
att någon förbättring har skett.  
 

6.1.4 DOC 420YP - sista ände 
I sista ändarna ser det likartat ut med växelvis upp- och nedgång på både referens- och 
resultatrullarna. Det tycks dock som om referensrulle nr 6, (Figur 35), erhåller en 
avtagande stabilitet på ReH vid ca 45 m från bandets slut och att resultatrulle nr 8, (Figur 
36) erhåller en avtagande stabilitet på ReH vid ca 30 m från bandets slut. Motsägande är 
dock att resultatrulle nr 10 ser ut att tappa stabiliteten på ReH vid ungefär samma avstånd 
som referensrulle nr 6. 
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6.1.5 Allmän diskussion - Prediktering av storskruvsinställning 
Dimensionerna på plåten påverkar valskraften och därmed storskruvsinställningen. För 
att minimera det antal parametrar som inverkar på resultatet bör band av samma 
dimension testas och samma sluthastighet användas. Oljefilmen byggs upp olika mycket 
beroende av valskraft. De försök som gjorts har utförts vid konstant valskraft. För att få 
en bättre reglering bör prediktering kunna göras vid olika valskrafter. Predikteringen av 
storskruvsinställningen vid konstant valskraft ligger nu inlagt i reglersystemet och enligt 
operatörerna regleras förlängningen in snabbare vid acceleration och bibehålls kvar 
längre vid retardation. 
 
 

6.2  Olika sätt att accelerera bandet 
I sex av nio försök åstadkoms rätt förlängning av bandet tidigare vid snabb acceleration, 
än om den stegvisa metoden användes. Det visar att snabb acceleration är bättre. 
 
 

6.3  GRT- och RC-kontroll 
Ursprungligen är systemet med GRT och RC utvecklat för kallvalsning (tandem) och har 
införts i trimverket i brist på annat. Utvecklingen av stålsorter har gjort att formeln som 
används för beräkning av RC-värdet ej längre är tillfyllest. Det finns till exempel flera 
legeringsämnen i dagens stålsorter som ej är representerade i RC-formeln (se sid. 14). 
Flera av dagens stål har även högre kolhalt än vad formeln tar hänsyn till. Formeln är 
framtagen för en maximal kolhalt på 0,2 % [18]. 
 
Under årens lopp har justeringar gjorts av kompenseringsfaktorerna både i GRT-tabellen 
och i RC-tabellen. Detta har medfört en stor oreda av kompenseringar upp och ner i 
tabellerna vilket i förlängningen orsakat många avvikande börvärden för vals- och 
dragkrafter.  
 
Med korrekta börvärden kan troligtvis den sträcka material med icke godkända 
mekaniska egenskaper minskas med ett antal meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



7 Slutsatser 

7.1  Prediktering av storskruvsinställning 
 
• Efter justering av styrsystemet, tycks sträckan på bandet med avvikande 

egenskaper ha minskat på den mjukare stålsorten DOC 220YP. Resultaten av 
kompenseringen är tydlig endast i sista ändarna.  

 

7.2  Olika sätt att accelerera bandet 
 

• Ett snabbare accelerationsförlopp utan avbrott för förlängningsinställning ger 
en kortare sträcka band med förlängningsfel (felaktig reduktion). 

 
 

7.3  GRT och RC kontroll 
 

• En förbättring av börvärdesvalskraften kan minska sträckan med avvikande 
mekaniska egenskaper med några meter förutsatt att övergången från 
trädningsfasen till driftsfasen kan ske tidigare. Denna sker tidigare om 
bandpåläggaren kan avlägsnas snabbare, alternativt om driftsfasen kan starta 
före bandpåläggaren har nått sitt ändläge, se avsnitt 8.2.  

 
 

8 Rekommendationer för framtida arbete 

8.1  Universe i Business Objects 
Trimverket saknar i dagsläget ett universe3 i Business Objects. För att möjliggöra 
statistiska försök på rimlig tid är ett universe med relevanta data nödvändigt. 
 
 

8.2  Trädningsfasen 
Vid trädning av band i verket används en bandpåläggare för att fästa bandet på 
påhaspeln. Vid trädningens slut krävs att bandpåläggaren avlägsnas. Detta går ganska 
långsamt och bandpåläggaren måste komma i sitt ändläge innan acceleration av valsarna 
kan ske. Detta gör att flera meter band hinner rulla förbi. Enligt operatörerna kan det röra 
sig om upp till 5 meter. Ändeffekterna kan minskas om det går att accelerera bandet 
innan bandpåläggaren nått sitt ändläge, alternativt om det går att avlägsna 
bandpåläggaren tidigare.  
 
Vid trädning händer det enligt operatörerna att bandet ibland fastnar vid trädning på 
påhaspeln. Detta gör att valshastigheten måste sänkas till noll. Av okänd anledning 
sjunker då valskrafterna. Enligt en teori som lades fram av operatörerna beror det på att 

                                                 
3 Universe är en modul i Business Objects där processvärden för en viss process finns lagrade. 
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tjockleksfelet från tandem upphör ungefär vid det avståndet och att valskrafterna av den 
anledningen sjunker. 
 
 

8.3  Prediktering av storskruvsinställning 
I detta arbete har en konstant valskraft använts. I verkligheten varierar valskraften och 
storskruvsinställningen blir därför under acceleration och retardation olika vid olika 
valskrafter. Programmeringen i reglersystemet kan förbättras genom att låta valskraften 
vara en variabel. Detta ger en bättre prediktering av storskruvsinställningen vid aktuell 
valskraft. 
 
 

8.4  Hänsyn till deformationshastighet 
Hänsyn till deformationshastighet vid acceleration och retardation har inte tagits. När 
deformationshastigheten ändras, ändras behovet av valskraft. Detta gör att storskruvarna 
måste ändra läge för att rätt reduktion skall erhållas. En modell där hänsyn även tas till 
deformationshastigheten kan tas fram. 
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Bilaga 1 
 
 
 
                Uppmätta storskruvpositioner vid olika valshastigheter och konstant valskraft, 1,5MN. 

  Hastighet 
Storskruvposition: 

Drivsida 
Storskruv position: 

Frisida 
  [m/min]  [mm]  [mm] 

acceleration 0 9,79 9,77 
acceleration 20 10,11 10,08 
acceleration 49,8 10,28 10,25 
acceleration 100,3 10,43 10,43 
acceleration 150,1 10,5 10,47 
acceleration 200,6 10,55 10,52 
acceleration 250,4 10,57 10,57 
acceleration 300,6 10,62 10,62 
acceleration 400,9 10,67 10,67 
acceleration 501,2 10,69 10,67 

  601,1 10,74 10,72 
Retardation 501,2 10,67 10,64 
Retardation 401,2 10,62 10,6 
Retardation 300,6 10,55 10,55 
Retardation 250,4 10,52 10,5 
Retardation 200,3 10,45 10,45 
Retardation 150,1 10,4 10,4 
Retardation 100 10,33 10,33 
Retardation 50,1 10,21 10,18 
Retardation 20 10,06 10,06 
Retardation 0 9,79 9,79 
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Bilaga 2 

 
Storskruvposition som funktion av valshastighet: Drivsida 
acceleration 
Kurvorna ”Storskruvposition som funktion av valshastighet” antogs ha formen . 
Med Skruvposition=SP och Valshastighet=V insatt i ekvationen erhölls ekvationen 

. Logaritmering ger 

nxcy ⋅=

nVcSP ⋅=
 

nVcSP ⋅= loglog  
nVcSP logloglog +=  

VncSP logloglog ⋅+=  

Plottas de logaritmerade värdena av SP och V fås en rät linje enligt Figur 1 varur 
konstanterna c och n kan bestämmas 
Identifiering ger: 

9825,0log =c  
9825,010=c  

605058184,9=c  
0175,0=n  

Detta ger den slutgiltiga ekvationen:  0175,0605058184,9 VSP ⋅=

Drivsida acceleration

log SP = 0,0175logV + 0,9825
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Figur 1: Rät linje för bestämmning av konstanterna c och n. 
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Bilaga 2 

 
Storskruvposition som funktion av valshastighet: Drivsida 
retardation 
Kurvorna ”Storskruvposition som funktion av valshastighet” antogs ha formen . 
Med Skruvposition=SP och Valshastighet=V insatt i ekvationen erhölls ekvationen 

. Logaritmering ger 

nxcy ⋅=

nVcSP ⋅=
 

nVcSP ⋅= loglog  
nVcSP logloglog +=  
VncSP logloglog ⋅+=   

 
Plottas de logaritmerade värdena av SP och V fås en rät linje enligt Figur 2 varur 
konstanterna c och n kan bestämmas 
Identifiering ger: 

9769,0log =c  
9769,010=c  

482001,9=c  
0189,0=n  

Detta ger den slutgiltiga ekvationen:  0189,0482001,9 VSP ⋅=

Drivsida retardation

logSP = 0,0189logV + 0,9769
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Figur 2: Rät linje för bestämmning av konstanterna c och n. 
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Bilaga 2 

 
Storskruvposition som funktion av valshastighet: 
Operatörssida acceleration 
Kurvorna ”Storskruvposition som funktion av valshastighet” antogs ha formen . 
Med Skruvposition=SP och Valshastighet=V insatt i ekvationen erhölls ekvationen 

. Logaritmering ger 

nxcy ⋅=

nVcSP ⋅=
 

nVcSP ⋅= loglog  
nVcSP logloglog +=  
VncSP logloglog ⋅+=   

 
Plottas de logaritmerade värdena av SP och V fås en rät linje enligt Figur 3 varur 
konstanterna c och n kan bestämmas 
Identifiering ger: 

9805,0log =c  
9805,010=c  

560927,9=c  
0181,0=n  

Detta ger den slutgiltiga ekvationen:  0181,0560927,9 VSP ⋅=

Operatörssida acceleration

 logSP= 0,0181logV + 0,9805
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Figur 3: Rät linje för bestämmning av konstanterna c och n. 
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Bilaga 2 

 
Storskruvposition som funktion av valshastighet: 
Operatörssida retardation 
Kurvorna ”Storskruvposition som funktion av valshastighet” antogs ha formen . 
Med Skruvposition=SP och Valshastighet=V insatt i ekvationen erhölls ekvationen 

. Logaritmering ger 

nxcy ⋅=

nVcSP ⋅=
 

nVcSP ⋅= loglog  
nVcSP logloglog +=  
VncSP logloglog ⋅+=   

 
Plottas de logaritmerade värdena av SP och V fås en rät linje enligt Figur 4 varur 
konstanterna c och n kan bestämmas 
Identifiering ger: 

9773,0log =c  
9773,010=c  

490738339,9=c  
0185,0=n  

Detta ger den slutgiltiga ekvationen:  0185,0490738339,9 VSP ⋅=

Operatörssida retardation

logSP= 0,0185logV + 0,9773
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Figur 4: Rät linje för bestämmning av konstanterna c och n. 
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Bilaga 3  

Data över oljefilmsuppbyggnaden i stödvalsarnas Morgoillager erhållen av tillverkaren 
SMS Demag. 

 
Oljefilmsuppbyggnad vid olika valshastigheter uupmätt av tillverkaren SMS. 
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Oljefilmsuppbyggnaden mellan 20-40 m/min, 40-60 m/min osv. Tillverkaren har en något 
högre valskraft 2MN jämfört med de egna som var 1,5 MN. 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 87139  
Stålsort:DC 01 
Bredd:1000 mm 
Tjocklek: 2,99 mm 
Acceleration:Snabb 
RC:15 
GRT:45 
Förlängningsbörvärde:0,6 
Accepterat fölängningsintervall:0,48-0,72 
 
 

 
 

Förlängning
Påhasplad 

längd 
0.7539 26.3682 
0.7168 29.298 
0.6973 29.298 
0.7383 29.298 
0.7285 32.2278 
0.7276 32.2278 
0.6612 32.2278 
0.6768 35.1576 
0.6826 35.1576 
0.6944 35.1576 

 
Slutsats: 32 meter till rätt förlängning. 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 87136 
Stålsort: DC 01 
Bredd: 1000 
Tjocklek: 2,99 
Acceleration: Normal 
RC: 15 
GRT: 45 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 
 

 
 

Förlängning
Påhasplad 

längd 
0.7119 41.0172 
0.7412 41.0172 
0.7188 41.0172 
0.7276 43.947 
0.6856 43.947 
0.6865 43.947 
0.6739 46.8768 
0.669 46.8768 

0.6836 49.8066 
0.6621 49.8066 

 
Slutsats: 42-43 meter till rätt förlängning. 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 87220 
Stålsort: DOC 320LA 
Bredd:924 
Tjocklek: 3,00 
Acceleration: Snabb 
RC: 95 
GRT: 20 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 
 

 
 
  

Förlängning
Påhasplad 

längd 
0.3555 64.4556 
0.3672 64.4556 
0.3672 64.4556 
0.3613 67.3854 
0.3613 67.3854 
0.3545 67.3854 
0.3545 67.3854 
0.3438 70.3152 
0.3438 70.3152 
0.3467 70.3152 

 
Slutsats: 67 meter till rätt förlängning. 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 87219 
Stålsort: DOC 320LA 
Bredd: 924 mm 
Tjocklek: 3,00 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 95 
GRT: 20 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 
 

 
 
  

Förlängning
Påhasplad 

längd 
0.3555 76.1748 
0.3506 76.1748 
0.3281 79.1046 
0.3496 79.1046 
0.3672 82.0344 
0.3574 82.0344 
0.3428 84.9642 
0.3535 84.9642 
0.335 84.9642 

0.3467 87.894 
 
Slutsats: 82 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

 
Rulle nr: 88405 
Stålsort: DOCC67 
Bredd: 1128 mm 
Tjocklek: 0,99 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 99 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,3623 52,7364
0,3574 52,7364
0,3316 55,6662
0,3565 57,1311

0,332 58,596
0,3364 58,596
0,3819 61,5258
0,3184 61,5258
0,3296 64,4556
0,3286 65,9205

 
 
Slutsats: 61 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 88431 
Stålsort: DOCC67 
Bredd: 1128 mm 
Tjocklek: 0,99 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 99 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 
 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,374 41,0172
0,374 43,947

0,3789 43,947
0,3731 46,8768
0,3799 49,8066
0,3726 49,8066
0,3526 52,7364
0,3574 54,2013
0,3369 55,6662
0,3316 57,1311

 
 
Slutsats: 49 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 84939 
Stålsort: DOC220YP 
Bredd: 1179 mm 
Tjocklek: 2,99 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 21 
GRT: 45 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,6475 29,298
0,627 29,298
0,585 29,298

0,6221 29,298
0,6875 32,2278
0,7989 32,2278

0,795 32,2278
0,7139 32,2278
0,6514 35,1576
0,6631 35,1576

 
 
Slutsats: 32 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 84940 
Stålsort: DOC220YP 
Bredd: 1179 mm 
Tjocklek: 2,98 mm 
Acceleration: Snabbt 
RC: 21 
GRT: 45 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,834 20,5086
0,7334 20,5086
0,6465 20,5086
0,6338 20,5086
0,7832 23,4384
0,8438 23,4384
0,6826 23,4384
0,6221 26,3682
0,5762 26,3682
0,6446 26,3682

 
 
Slutsats: 23 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 86677 
Stålsort: DOCC60BON 
Bredd: 1284 mm 
Tjocklek: 1,01 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 96 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,4 
Accepterat fölängningsintervall: 0,32-0,48 
 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,5513 39,5523 
0,5186 41,0172 
0,4961 43,947 
0,4932 43,947 
0,4903 46,8768 
0,4883 48,3417 
0,4737 49,8066 
0,4639 51,2715 
0,4531 52,7364 
0,4375 52,7364 

 
 
Slutsats: 48 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 86680 
Stålsort: DOCC60BON 
Bredd: 1284 mm 
Tjocklek: 1,01 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 97 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,4 
Accepterat fölängningsintervall: 0,32-0,48 
 

 
 

Påhasplad 
Förlängning längd 

0,4922 43,947 
0,5064 45,4119 
0,5205 46,8768 
0,5005 48,3417 
0,4912 49,8066 
0,4829 52,7364 
0,4766 55,6662 
0,459 57,1311 

0,4746 58,596 
0,4619 61,5258 

 
 
Slutsats: 52 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 88341 
Stålsort: DOCC45 
Bredd: 1225 mm 
Tjocklek: 1,51 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 79 
GRT: 39 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,6533 35,1576
0,6309 35,1576
0,5899 38,0874
0,6836 38,0874
0,7735 38,0874
0,7334 38,0874
0,6807 41,0172
0,625 41,0172

0,6065 41,0172
0,625 43,947

 
Slutsats: 38 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 88335 
Stålsort: DOCC45 
Bredd: 1225 mm 
Tjocklek: 1,51 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 80 
GRT: 39 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,75 29,298
0,667 29,298

0,6719 32,2278
0,7549 32,2278
0,7784 35,1576
0,7354 35,1576
0,7022 35,1576
0,6856 38,0874
0,6826 38,0874
0,7139 41,0172

 
Slutsats: 35 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 89700 
Stålsort: DOCC45 
Bredd: 1215 mm 
Tjocklek: 1,51 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 81 
GRT: 39 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,6416 29,298
0,7696 29,298
0,8399 29,298
0,8584 29,298
0,8721 32,2278
0,7588 32,2278
0,6953 32,2278

0,711 32,2278
0,6592 35,1576
0,6797 35,1576

 
Slutsats: 32 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 89702 
Stålsort: DOCC45 
Bredd: 1215 mm 
Tjocklek: 1,51 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 79 
GRT: 39 
Förlängningsbörvärde: 0,6 
Accepterat fölängningsintervall: 0,48-0,72 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,6719 29,298
0,6865 29,298
0,7178 32,2278
0,7305 32,2278
0,7422 32,2278
0,7373 35,1576
0,6782 35,1576
0,6514 38,0874
0,6963 38,0874
0,6758 41,0172

 
Slutsats: 35 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 88347 
Stålsort: DOCC67 
Bredd: 1129 mm 
Tjocklek: 0,99 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 99 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,3779 46,8768
0,3633 46,8768
0,3926 49,8066
0,3916 49,8066
0,4092 49,8066
0,3213 52,7364

0,334 52,7364
0,3526 55,6662
0,3501 55,6662
0,3213 58,596

 
Slutsats: 49 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 88429 
Stålsort: DOCC67 
Bredd: 1129 mm 
Tjocklek: 0,99 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 99 
GRT: 9 
Förlängningsbörvärde: 0,3 
Accepterat fölängningsintervall: 0,24-0,36 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,377 43,947
0,3506 43,947
0,4063 46,8768
0,4229 46,8768
0,3692 49,8066
0,3555 49,8066
0,3545 52,7364
0,3389 52,7364

0,334 55,6662
0,332 55,6662

 
Slutsats: 49 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 92229 
Stålsort: DC06 
Bredd: 1262 mm 
Tjocklek: 0,78 mm 
Acceleration: Normal 
RC: 4 
GRT: 7 
Förlängningsbörvärde: 0,4 
Accepterat fölängningsintervall: 0,32-0,48 
 

 
 
   

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,4268 38,0874
0,3965 38,0874
0,4414 38,0874
0,5029 41,0172
0,5137 41,0172
0,4629 41,0172
0,3613 43,947

0,376 43,947
0,4649 45,4119
0,5371 46,8768

  
Slutsats: 47 meter till rätt förlängning 
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Bilaga 4 

Rulle nr: 92227 
Stålsort: DC06 
Bredd: 1263 mm 
Tjocklek: 0,78 mm 
Acceleration: Snabb 
RC: 4 
GRT: 7 
Förlängningsbörvärde: 0,4 
Accepterat fölängningsintervall: 0,32-0,48 
 

 
 
  

Påhasplad 
Förlängning Längd 

0,4824 29,298
0,417 29,298

0,4014 32,2278
0,5054 32,2278
0,4912 35,1576
0,4619 35,1576

0,396 38,0874
0,4444 38,0874
0,5069 41,0172
0,4946 42,4821

 
Slutsats: 42 meter till rätt förlängning 
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