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Sammanfattning

Syftet med examensarbetet var att identifiera källorna till valskostnaden i Outokumpus
varmbandverk i Avesta. Förslag till åtgärder för att påverka kostnaderna ges och en
helhetsbild av kostnadssituationen relaterat till valsarna beskrivs. Arbetet fokuseras därefter
till att främst gälla arbetsvalsar till steckelverket, eftersom de är den valstyp som har störst
inverkan på valsekonomin. En ny metod att följa valskostnaden per månad skapades, vilket
snabbare kan ge information om hur förändringar påverkat kostnaden. Valskostnaden i den
föreslagna modellen defineras som valsparkens värdeminskning i den föreslagna modellen.
Tester utfördes med att förlänga valsningsprogram för att öka avrullad längd per valsbyte.
Metoden bygger på tillämpning av ”likkiste”-modellen i steckelverket. Försöken visade att det
är möjligt att introducera metoden. Undersökningarna styrkte således möjligheten till att
införa de nya programmen, men eftersom en risk finns för försämrad slitageprofil efter
förparsvalsningen bör omfattningen vara måttlig. Försök utfördes även med en ny valstyp
kallad V-valsar, vilka till skillnad från nuvarande Nb-valsar innehåller vanadinkarbider. Båda
valsarna innehåller dock niobkarbider. Resultatet av undersökningen var att den nya valstypen
(V-vals) har 10 till 20% lägre slitage än Nb-valsen normalt har. Nb-valsen uppvisade ett
hårdhetsfall efter 10 till 15 mm från maxdiameter, vilket inte V-valsen visade.
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Summary

The aim of this project is to find sources of the roll cost and propose methods to lower the roll
cost of Outokumpu's hot rolling mill in Avesta. A overall analysis of the costs are performed.
The analysis showed that work rolls from the steckel mill gives the largest contribution to the
roll cost. Thus further discussion is focused on those rolls. A new method to calculate the roll
cost are presented. The purpose of the proposed model is to receive a faster and more accurate
measure of the roll cost. The new model can be used as a tool to evaluate changes in roll
materials and how rolls are used. Two methods to lower the roll cost were evaluated. A
method to implement “Coffin” programs in the steckel mill were tested. The aim was to lower
the number of roll changes and thereby gain productivity. The tests confirmed that the new
programs could effect the economy by lowered roll cost and time savings. The trial with
coffin programs in the steckel mill confirmed its potential as a cost saving method. Trails with
a new type of work roll at the steckel mill were made. The present used rolls, Nb-roll, were
compared to a new type called V-roll. The difference between the two rolls is that Nb-rolls
have niobium carbides and V-rolls have niobium and vanadium carbides. The study showed
that the Nb-rolls had a hardness drop after 10 to 15 mm from maximum diameter. V-rolls did
not show a hardness drop, instead the rolls had 10 to 20% less wear than Nb-rolls.
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Nomenklatur
Bh Hetas bredd
L Projiserad kontaktlängd
P Vertikal valskraft
Rw Arbetsvalsens radie
h0 Tjocklek före stick
h1 Tjocklek efter stick
hm Medeltjocklek under stick
i Stick nummer i
2k Materialets flytspänning vid plan deformation
lb

vb Stödvalsens valsbanelängd
lh Hetans längd efter stick
q Kontakttryck i vertikal-led
z Axiell position
α Gripvinkel
δ Diametralt slitagedjup
µ Friktionskoefficienten
τxy Skjuvspänning verkande längs y-axeln och ortogonalt mot x-axeln
φ Vinkelposition på valsytan
φnp Neutralplansvinkeln
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1 Inledning
Den största enskilda verktygskostnaden för tillverkning av varmvalsade band är kostnaden för
valsar. Dessa slits under valsningsprocessen och måste med jämna mellanrum slipas för att
tillfredställande produktegenskaper skall erhållas, såsom profil och planhet. Livslängden för
en vals bestäms av dess belastning, geometri och materialegenskaper [1]. När de inte uppfyller
kravet på mått eller hållfasthet måste de skrotas och ersättas. Valsmaterial, tillverkningsteknik
för valsar, valsslipmaskiner, mätmetoder liksom metoder att utnyttja valsarna utvecklas hela
tiden [2].

Vid Outokumpu AB i Avesta har det nyligen investerats i en ny valsslipmaskin och en ny
valsdatabas. Den nya valsslipmaskinen har analysutrustning som inte använts i
varmbandverkets tidigare valsslipmaskiner (ytfinhetsmätare, hårdhetsmätare och
ultraljudsanalys). Den nya databasen är sammankopplad med valsverkets databas. Detta
förenklar proceduren att länka valsverksdata med valsslipdata.

Syftet med detta arbete var att identifiera och kvantifiera faktorer som påverkar valsekonomin
och om möjligt ge förslag till metoder för att minska dessa kostnader. Med begreppet
valsekonomi kan allt som påverkar valskostnaden per ton valsat material inräknas. 

En ny arbetsvals till steckelverket kallad V-vals (vanadin och nioblegerad) utvärderas mot
tidigare använda Nb-valsar (nioblegerad). Försök med en ny typ av valsningsprogram till
steckelverket utförs. Försök med nya snabbstålsvalsar till förparet var planerade att ingå i
examensarbetet, men eftersom de insattes i verket för sent ingår de ej i rapporten. Inverkan av
valsslipningen på valsekonomin har exluderats, eftersom omfattningen av den utredningen är
för stor.
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2 Litteraturstudie
Varmbandslinjen i Avesta tillverkar hasplade band av stränggjutna ämnen. Tillverkningen
sker genom varmvalsning i två valspar. De valsar som används är av varierande typ och
fabrikat. De olika valsarnas kostnad och egenskaper påverkar valsekonomin och
valsningsprocessen. Genom att förändra de tribologiska, mekaniska och ekonomiska
egenskaperna hos valsarna, kan den totala valskostnaden påverkas.

2.1 Varmvalsning av band i Avesta

Varmbandslinjen i Avesta består av två stegbalksugnar, förpar, steckelverk, kylsträcka och en
påhaspel, se Figur 1. I bilaga 1 återges verkslayouten. Förparet är ursprungligen avsedd för
tillverkning av kvartoplåt. Det byggdes 1963, men har kontinueligt förbättrats. När
steckelverket byggdes 1992, övergick universalparet till att fungera som förpar [2].
Steckelverket levererades av SMS-Demag och var konstruerat för en produktion på 6 – 7 kton
i veckan. Nu kan över 20 kton valsas per vecka tack vare tekniska förbättringar. En ny
stegbalksugn har bland annat byggts sedan 1992.

Figur 1 Principskiss över varmvalsningslinjen i Avestas varmbandverk.

Ämnen levereras från stålverk i Avesta, Tornio och Sheffield. Det totala varmvalsade tonnaget
2003 uppgick till mer än 750 kton i Avesta. Bredden på de varmvalsade banden spänner från
800 till 2100 mm och tjocklekar från 12.5 ned till 2.5 mm. Materialet som valsas är rostfria
stål, från enklare 18-8 legeringar till mycket höglegerade produkter som 254 SMO (N 0.18%,
Cr 19.5%, Ni 17.5%, Mo 6.0% och Cu 0.5%) Banden levereras till kallvalsverk inom
koncernen: KBR i Avesta, Nyby, Sheffield och Tornio. Viss legovalsning sker för nuvarande
åt Surahammars Bruks AB av elektroplåt.

2.2 Tillverkning av valsar

Arbetsvalsar till färdigsträckan i varmbandverk är i regel av typen indefinit chill (IC-valsar).
Dessa tillverkas genom att valsens slityta, manteln, centrifugalgjuts och sedan gjuts kärnan
inuti manteln [2]. Centrifugalgjutningen kan ske dels i stående och liggande kokill. I Europa
är den stående metoden vanligast, medan den liggande kokillen förekommer främst hos
asiatiska valsleverantörer [3].

Valsarna till bredbandverk går mot ständigt slitstarkare och mer högvärdiga material. Mantlar
av snabbstålsliknande legeringar förekommer [2]. Snabbstålsvalsar (HSS-valsar) kan gjutas
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dels genom centrifugalgjutning eller genom pågjutning kring kärnan, Figur 2. Vissa tillverkare
använder pulvermetallurgiska (PM) processer för att tillverka manteln. Tidigare har PM-
tillverkade mantlar varit utsatta för stora problem med sprickor [2].

Figur 2 Pågjutning av höglegerad mantel kring en enklare kärna.

2.3 Typer av arbetsvalsar

Det finns generellt tre huvudgrupper av valsmaterial till arbetsvalsar i varmbandverk, indefinit
chill (IC), high crome (HiCr) och high speed steel (HSS). Vad som väljs beror på
valsningsförhållandet och produktionsvolym mm.

IC-valsar har en mantel av gjutjärn med ett lågt krominnehåll och är centrifugalgjutna.
Valsarna används normalt till de sista paren i valslinjen eftersom de tål höga kontakttryck.
Manteln består av melerat gjutjärn kring en kärna av grått gjutjärn [4]. I Avesta används så
kallade ”kryddade” IC-valsar eller eng. enhanced IC-rolls. Med kryddningen åsyftas tillsatser
av främst niob som bildar mycket hårda karbider som är finfördelade i en mjukare matris av
gjutjärn i manteln.

HiCr-valsar används vanligen i de första valsparen. Dessa valsar har en hög kromhalt, vilket
leder till att nästan allt kol binds i kromkarbider. Den höga valsningstemperaturen i de första
sticken ger en oxidation av valsen. Oxiden verkar sedan skyddande för valsen och förhindrar
fastklibbning av hetan. Karbiderna som är jämnt fördelade över ytan har en mycket hög
hårdhet och motverkar slitaget. Dessa valsar kan inte användas vid för låga temperaturer,
eftersom det finns risk för fastklibbling av hetan på valsen. Det beror på att valsen ej bildat
något oxidskikt [2].

HSS-valsar klassas som stålvalsar och har således en kolhalt under 2.5%. I legeringen
förekommer vanligen Cr, Ni, Mo, V och W. Karbiderna ligger fördelade i en matris av anlöpt
martensit [2]. Karakteristiskt för snabbstålsvalsar är en mycket god resistans mot slitage, upp
mot 30% slitage mot vad HiCr valsar uppvisar [5]. Snabbstålsvalsar används normalt i de
fösta paren i valsningslinjen eftersom de klarar höga temperaturer. Nackdelen med HSS-valsar
är att de uppvisar en högre friktion än HiCr valsar. Därför används ofta snabbstålsvalsar i
kombination med smörjning [5].
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2.4 Valsslipning

Valsarna slipas för att få en jämn profil. Diameterprofilen varierar mellan förparets och
steckelverkets arbetsvalsar. Till förparet används en negativt bomberad vals. Valsens diameter
är då något mindre på mitten. I steckelverkat används CVC-reglering av bandprofilen. Valsen
slipas med en kägelform enligt ett tredjegradspolynom. I ekvation 1 visas ett exempel på en
sådan kurva där Rw är arbetsvalsens radie och z är axiell position. Valsarna förskjuts axiellt
under valsning för att reglera kronan på bandet.

Rw=−3.06⋅10-7⋅z3 9.61⋅10-4⋅z2 −0.811⋅z−633.6 (1)

För att valsarna ska bli rotationssymmetriska krävs att de roterar under slipningen. Mellan
valsbanan och lagerhusen finns en cylindrisk yta som valsen glider på under slipningen. En
snabbt roterande slipskiva sitter på en släde som rör sig axiellt längs valsen, Figur 3.

Figur 3 Principskiss över utseendet hos en valsslipmaskin. Vy från ovan.

Två slipmaskiner från Pomini i Italien används på varmbandverket i Avesta. De har båda
diametermätare och virvelströmsanalys, men den nyaste maskinen har även möjlighet till
ultraljudsanalys. Med virvelströmsanalysen kan öppna sprickor och intryck registreras, men
med ultraljud kan även sprickor inom valsen upptäckas.

Ett slipprogram innehåller ett antal slag, dvs passager längs valsen med slipskivan. Beroende
på valsens motståndskraft mot slipningen, kan fler eller färre slag erfordras. Övriga
slipparametrar, såsom matningar och tryck med mera, ställs in efter slipskiva och valsmaterial.
Inställningen av dessa parametrar sker främst genom operatörens erfarenhet. Slipprogrammet
är uppbyggt enligt följande:

1. Slitageprofilen hos valsen mäts upp.

2. Kortslag på varje sida utförs så att kanterna slipas av till slitagedjupet.

3. En grovslipning genomförs med 14 slag längs hela valsen.

4. Diameterprofilen mäts.

5. Sju slag utförs för att korrigera CVC-profilen. Samtidigt utförs virvelströmsmätningen.

6. Programmet är klart och operatören bedömmer om valsen är godkänd, eller kräver
ytterligare avverkning.
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Tre gånger om året förnyas valsparken, då ett nytt valsset intages i produktion. Vid valsning
måste valsningslinjen hållas jämn, men det är endast den övre valsen som kan regleras i
höjdled. För att inte undervalsens anläggsyta ska sänkas på grund av den minskade diametern
används mellanläggsplattor av varierande tjocklek. Dessa byts mot större tjocklekar för att
kompensera valsens minskande diameter.

2.5 Valsslitage

Valsslitaget kan delas in i tre huvudmekanismer; termomekaniskt slitage, adhesivt slitage och
abrasivt slitage. I Figur 4 visas exempel på hur de tre mekanismerna kan angripa två
godtyckliga ytor.

Figur 4 Schematisk illustration av vanligt förekommande slitagemekanismer vid
varmvalsning.

Den termomekaniska nedbrytningen är en följd av det växlande spänningstillståndet.
Spänningstillståndet i arbetsvalsen är ett resultat av kontakttrycken och den kraftigt växlande
temperaturen i ytan. Det varierande trycket i valsmanteln kommer att möjliggöra kärnbildning
av mikrosprickor kring inneslutningar eller andra inhomogeniteter. Dessa mikrosprickor
tillväxer sedan tangentiellt genom koaliscens till en viss kritisk volym. Då ändrar sprickan
tillväxtriktning och propagerar mot ytan. En liten flaga av valsen har då lossnat och en
mikrosläppa bildats [6].

Adhesivt slitage sker då två ytor kallsvetsats tillsammans. Kallsvetsen blir dock ej bestående
utan kommer att separeras via valsens rotation. När separeringen sker lossnar ett stycke av det
svagare av de två materialen och stycket klibbar sedan fast vid den hårdare parten. När så sker
kan även legeringsämnen från verktyget diffundera bort och en försvagning av verktyget
kommer att ske [6]. Om valsytan har oxiderat och bildat ett tillräckligt tjockt glödskal
kommer effekten av det adhesiva slitaget att minska. Det är därför viktigt att valsmaterial som
oxiderar trögt, till exempel HiCr-valsar, används där hetan är mycket varm. Valsens glödskal
har då en viss smörjande effekt.

Den abrasiva nötningen verkar genom att valsens yta slipas av med de hårda oxider som är
hetans glödskal. På kolstål bildas wüstit, magnetit och i viss mån hematit som glödskal.
Vilken oxid som bildas beror på hetans temperatur och atmosfärens syrepotential. Vid
temperaturer under 1000°C, dominerar wüstiten som har en hårdhet på 270-350 HV och över
1000°C är huvuddelen av glödskalet magnetit med en hårdhet på 420-500 HV [1]. Ju hårdare
oxiden är desto kraftigare blir slitaget [1].
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Valsarna följs normalt åt i par för att inbördes passa varandra i diameter. Diametern tillåts ej
avvika mer än 1 millimeter mellan över och undervals. Valsarna följs åt och slits ungefär lika
mycket eftersom de har varit med om samma valsningar och lika många slipningar [7].
Övervalsen slits generellt något mindre än undervalsen, men den skillnaden korrigeras genom
en något större avslipning av övervalsen.

2.5.1 Modeller för valsslitage

Valsslitaget beror på flera faktorer så som kontakttryck, valsdiameter, valsad längd,
materialets och valsens glödskal. En enkel uppskattning av slitaget kan dock fås genom att
ansätta att slitaget beror linjärt mot valsat tonnage eller avrullad längd. En mer sofistikerad
modell används av Ohe et.al. och Tahir [8, 9] som tar hänsyn till flera faktorer där även
kontakten mellan arbetsvals och stödval ingår, se Ekv. 2.

=b1∑
j

lh
Rw

⋅ P
Bh

⋅L
1.77

b2∑
j

l h
Rw  Pl vbb (2)

Där lh är hetans längd, Rw är arbetsvalsens radie, P är valskraften, L är kontaktlängd, Bh är
hetans bredd, lb

vb är stödvalsens valsbanelängd och b1, b2 är konstanter. Exponenten 1,77 är
bestämd för NiCr-valsar, men dess sammansättning är snarlik den för IC-valsar [9].
Materialberoendet ingår ej i denna modell, men materialets deformationsmotstånd ingår
genom valskraften P.

I steckelverkets styrsystem finns en, av SMS-Demag programmerad, slitagemodell. Den
modellen räknar ut slitaget i ett antal skivelement längs valsens axel. Den tar även hänsyn till
CVC-förskjutningen, vilken leder till att slitaget verkar på olika axiella positioner längs
valsytan. Kanterna som är kallare och således hårdare ger ett större slitage, vilket tas hänsyn
till genom att det antas var 10% större än det homogena. Det homogena valsslitaget beräknas
genom Ekv. 3.

=∑
j
3.5⋅10-4⋅

l h⋅L
2 ⋅Rw


0.3

(3)

Där lh är hetans längd, L är kontaktlängd och Rw är arbetsvalsradien. Konstanterna gäller för
rostfritt och IC-valsar. Någon hänsyn till de olika legeringarnas glödskal och liknade
kontaktförhållanden tas ej. Konstanterna 3.5 och 0.3 kan dock ändras om ett behov förelåg.

2.6 Skador på valsar

Skador på arbetsvalsar, som släppor och valsmärken, kan ge svåra konsekvenser i
varmbandverk. Skador på arbetsvalsar överförs genom mekanisk kontakt till både
stödvalsarna och hetan. Om stödvalsen skadas måste den bytas, vilket tar lång tid. Skador på
banden kan vara svåra att upptäcka. I regel har många band blivit skadade innan felet
identifierats. De vanligaste skadorna på valsar i varmbandverket i Avesta är valsmärken,
brännor och släppor.
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2.6.1 Valsmärken (Bruises)

Valsmärken är mekaniska skador på valsar. De kan till exempel uppstå av kalla bandändar
eller dubbelvikta bandändar [7]. På det färdiga bandet återfinns negativet av eventuella
valsmärken med ett avstånd av valsdiametern gånger π. Eftersom steckelvalsning är en
reverserande valsningsprocess, kommer även sekundära valsmärken att uppträda. De kommer
då med ett längre avstånd, eftersom bandet förlängts efter det att valsmärket präglats. De
upphöjningar som återfinns på produkten som har en mjuk form kan ofta valsas bort i
kallvalsverken, men de med skarpa kanter går ej bort vid efterföljande valsning [10]. Termen
”bruises” kan vid virvelstömsmätning betecknas som förhårdnader efter intryck i valsen.

2.6.2 Brännor (Firecracks)

En bränna uppstår då hetan, av någon anledning, blir stillastående i valsspalten. Valsen blir då
överhettad i kontaktzonen och sprickor uppstår när valsytan kyls. Sprickorna löper tangentiellt
och/eller axiellt. Vid kraftiga brännor kan sprickorna vara synliga för ögat även efter normalt
slipprogram. Brännan utbreder sig normalt över ett rektangulärt område kring kontaktytan. En
vals med bränna kan oftast nedslipas och användas vidare [7].

2.6.3 Släppor (Spalls)

En släppa innebär att en del av valsen lossnar och faller av. Två undertyper av släppor kan
identifieras; sadelsläppor och tungsläppor [11]. Sadelsläppor uppkommer då en spricka bildas
i valsens kärna och propagerar ut mot ytan. En sådan släppa är svår att identifiera före brott,
eftersom den kan börja djupt in i valsen. För att hitta dessa defekter krävs ultraljudsprovning
[11].  Tungsläppor bildas i manteln och blir inte lika stora som sadelsläppor. De propagerar
oftast i den tangentiella riktningen, Figur 5. Tungsläppor på valsar med en god vidhäftning
mellan mantel och kärnan har större möjlighet till att identiferas före brott [7].

Figur 5 Tungsläppa på arbetsvals. Bildbredd ca 200 mm. Foto av Martin
Burman, Outokumpu.

7



2.7 Friktionsförhållandet i valsspalten

Valskraften beror i huvudsak av flytspänning, geometri och friktionsförhållandet. Valskraften
kan grafiskt illustreras med ett diagram över förhållandet mellan valstryck och flytspänning
som funktion av geometri, Figur 6 [2].

Figur 6 Diagram över kvoten mellan valstrycket och materialets flytspänning som funktion
av bearbetningsgeometri.

Där q/2k är förhållandet mellan valstryck och flytspänning, L är kontaktlängd, h0  är tjocklek
före ingreppet, h1 är tjocklek efter bearbetningen, hm är medeltjockleken och R är valsradien.
Vid bandvalsning i steckelverket ligger L/hm på ca 3-4 för sista sticket. Detta leder till att
valstrycket är dubbelt så stort som om endast homogen deformation förelåg. Friktionen är ej
jämt fördelat över valsspalten, utan följer de på valsen tangentiellt verkande krafterna. Hur
dessa skjuvkrafter verkar längs ingreppet i hetan visas i Figur 7. Skjuvkrafterna verkar längs
hela valsbanan utom i neutralplanet, dvs det plan där valsen och hetan har samma hastighet
[12]. Hastigheten hos materialet är lägre än valsens periferihastighet före neutralplanet och
högre än den efter.

Figur 7 Den nedre kurvan visar skjuvspänningen som är riktad i valsriktningen. Den övre
kurvan visar den vertikala spänningskomponenten.
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Friktionskrafterna är inte bara till nackdel. För att valsningsprocessen ska starta krävs att
gripvillkoret uppfylls, alltså friktionen mellan heta och vals måste vara så stor att hetan kan
dragas in i valsspalten. Gripvillkoret beskrivs med följande samband ur [12].

µtan α (2)

Där µ är friktionskoefficienten och α är gripvinkeln, vilken ges enligt Figur 8. Gripningen är,
enligt Ekv. 4, kritisk då pressen är stor i förhållande till arbetsvalsdiametern. Detta uppstår till
exempel vid förparsvalsning eller götvalsning [12].

Figur 8 Geometri vid gripning av heta vid valsning.

2.8 Smörjning vid varmvalsning av band

Viktiga egenskaper hos ett smörjmedel vid varmvalsning är hög temperaturresistans, låg
värmeledningsförmåga, god häftningsförmåga på valsen och att den bevarar valsens oxidskikt.
När smörjmedel började användas på 60-talet användes en slurry av vatten och grafit eller
glaspulver. Dessa tillsatser visade sig vara mindre bra vid bandvalsning och glaset gav dåliga
ytor på band och valsar. Den vanligaste tillsatsen i dag är emulsioner av vatten och olja som
förångas efter valsgapet. Detta leder, som beskrivits ovan, till luftföroreningar.
Föroreningshalten är inte i någon allvarlig omfattning enl. [13], men hur föroreningsmängden
ställer sig till svenska gränsvärden lämnas obesvarat.

Syftet med att smörja vid valsning är att minska valskraften och valsmomentet. Valsarna slits
mindre vid smörjning, vilket leder till att färre valsbyten krävs och ett mindre antal valsar
behöver inköpas. Vid bibehållet stickschema kan kraftbehovet vid valsning minskas vilket
minskar elkostnaden och valsverkets belastning sjunker. Det minskade kraftbehovet kan
användas till att valsa med större reduktioner än vad som tidigare varit möjligt. Skillnaden i
slitage kan vara 30-40% lägre [6, 1]. Lagergrens försök med smörjning gav däremot en lägre
vinst på 17%, avseende slitaget och en valskraftssänkning med 27% [14].

Nackdelen med smörjning kan vara flera, t.ex. kan det vara svårt att bygga in utrustningen i
befintliga valsverk, då utrymmet ofta är begränsat. Det kan även vara svårt att få en väl
definierad smörjeffekt. I varmbandverket i Tornio, Finland, har försök utförts med att belägga
hetan med grafit, vilket ej gav positivt utfall [15].

Det finns flera konstruktionslösningar för att tillsätta smörjmedlet. Det enklaste sättet är att
tillsätta mediet som en emulsion i vattnet till valskylningen för att nå valsspalten den vägen.
Det innebär att returvattnet från valsverket innehåller stora mängder av smörjmedlet. Denna
metod har dock visat sig vara mindre effektiv [1]. Ett effektivare sätt att tillföra smörjmedlet
är att spreja det på stödvalsarna och överföra smörjmedlet till arbetsvalsen genom
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kontaktlinjen mellan stöd och arbetsvals. Detta minskar föroreningen i vattnet, men leder till
att smörjmedlet förbränns eller förångas vid utgången av valsspalten och leder därigenom till
en försämrad atmosfär i lokalen. Mängden smörjmedel som når valsspalten är begränsad och
styrmöjligheten är låg [1, 16]. Smörjmedlet kan även tillsättas genom att sprejas på
arbetsvalsen vid ingångssidan av valsspalten med separata dysor. Det har visat sig vara viktigt
att kylvattnet från valskylningen helt är avskild valsytan där smörjemulsionen tillsätts, för att
smörjmedlet ska vidhäfta valsen. Höga krav på avstrykarnas prestanda ställs således [12].

I Sandvik Steels kontinueliga varmbandverk har smörjning testas under en period. Då tillsattes
en oljeemulsion på arbetsvalsen vid valsspaltens ingångssida. Den första och sista metern av
bandet smörjdes ej för att få hetan att styra bättre. Ändarnas högre friktion ger då upphov till
ökade krafter, vilket måste regleras för att få en jämn tjocklek. Sandvik Steels stora variation
av material försämrade möjligheten till en väl fungerande smörjning. Detta i kombination med
att ett nytt steckelverk skulle uppföras ledde till att försöken avbröts [17].

2.9 Valsningsscheman

Normalt förfarande då valsningsscheman läggs är att skapa en ”kista”, bredden på banden ska
i tiden ge formen av en likkista, se Figur 9. En kampanj, valsningsprogram för förparet, börjar
med smala band för att värma upp förparsvalsarna. Full bredd nås efter några steckelprogram
och sedan minskas bredden successivt. Breddminskningen är en följd av att  kantslitaget är
kraftigare än slitaget mitt på valsen. När smalare hetor valsas så är hetan endast i kontakt med
en jämnt försliten yta.

Figur 9 ”Kista", bredden på de valsade banden i en kampanj visas som funktion av tiden. 
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3 Ekonomisk nulägesanalys
Valskostnaden är en stor del av ett varmbandverks kostnader. De rörliga kostnaderna för
Varmband var under januari till september 2004 fördelade enligt Figur 10. Valskostnaden är
den tredje största rörliga kostnaden. Största kostnaden är processgaser och något större än
valskostnaden är inköp av el. Ombearbetningar avser främst skrothantering och kantskärning.
Alla kostnader i figuren är inköpskostnader.

Figur 10 Fördelning av rörliga kostnader under 2004 fram till och med september månad.

3.1 Inköp av valsar

Budgeten för 2005 visar på kostnadsfördelningen vid inköp av de olika valsar som används i
varmbandverket, Figur 16. Den största enskilda kostnadsposten vid inköp är arbetsvalsar till
steckelverket. Inköpskostnaden styrs av valsbehovet och priset, men valspriset antags vara
konstant för en specifik valssort.

Figur 11 Fördelning av inköpskostnad över de olika valstyper som används i
varmbandverket.
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3.2 Konsumtion av arbetsvalsar

Valsarna ska normalt vara i drift till att de når sin mindiameter. Diametern minskar genom att
valsmaterialtet slits bort under valsningen och dels genom att den avverkning som sker vid
slipning. I Tabell 7 visas medianen av steckelvalsarnas diameterminskning.

Tabell 1 Minskning av diametern mitt på valsen pga av slipning och valsning, utslaget över 200 slipningar
av steckelarbetsvalsar under juli 2004.

Orsak Median [mm]

Valsning 0,3
Slipning 0,6
Totalt 0,9

I valsslipens datorsystem loggas avslipad diameter för varje utförd slipning. I Figur 12 visas
hur den avslipade diametern fördelar sig över ett stort antal slipningar (853 stycken).

Figur 12 Fördelning över avslipad diameter. Fördelningen är baserad på 853 slipningar av
steckelarbetsvalsar under september och oktober 2004.

Diagrammet visar att oftast slipas 0,4 till 0,7 mm bort, vilket nås efter fullt slipprogram.
Fördelningen är flackare vid större avslipningar. Detta beror dels på omslipningar och de
nedslipningar av valsar för att passa en annan vals för parning. Optimering av slipprogram
utfördes av François Estellon 1997 [18], men programmet används inte eftersom valsar ofta
har för höga bruises efter programmet. Valsar behöver således ofta omslipning efter
programmet.

3.2.1 Konsumtion av stödvalsar

Stödvalsar tillverkas genom gjutning eller smidning. De smidda stödvalsarna är oftast dyrare i
inköp än de gjutna. Merparten av de stödvalsar som används i varmbandverket är gjutna, men
de smidda som inköpts har uppvisat en tendens till bättre driftsäkerhet [7].

Slitaget av stödvalsar är måttligt. Stödvalsar till steckelverket har en livstid på 5 till 10 år, men
de flesta stödvalar skrotas för haverier såsom släppor och sprickor. Då stödvalsar har en
mycket hög inköpskostnad per vals, generar en för tidig skrotning av valsen en kraftig höjning
av valskostnaden. Stödvalsar har generellt en lång leveranstid och mängden valsar i lager är
begränsad. Flera stödvalsbrott under en kort tissperiod kan därigenom leda till valsbrist.
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3.3 Valskostnadens uppkomst

I Figur 13 visas en schematisk illustration av hur olika faktorer påverkar valsekonomin.
Valskostnaden kan enligt schemat sammanfattas i tre punkter; valsinköp, valsbyten och
valsmärken.

Inköpsbehovet påverkas av valsslitaget, valsningsprogrammen, haverier och slipförfarandet.
Alla dessa källor kan påverkas genom åtgärder; valsslitaget beror av valsmaterial osv.
Valsbyten påverkas av valsslitage, valshaverier och valsningsprogram. Valsbytenas effekt på
valsekonomin ligger i linjens tillgänglighet, vilket påverkar det tonnage som kan valsas per år.
Valsmärken är ett resultat av skadade valsar och sänker utbytet.

Process

Utbyte

Tillgänglighet

Valsslitage

Varmvalsade band

Marknad

Divison

Mek + El + 
Övrig störning

Valsbyten

Övrigt skrot

Valshaverier

Valsåtgång
Skrotade valsar Skrotade band

Oplanerade valsbyten

Valsslipning

Materialbehov

Tid då linjen kan producera

Källor till valskostnaden 

Valsningsprogram

Övriga källor som 
betraktas som statiska 

Valsekonomi 
[SEK/ton]

Inköpskostnad

Slitna valsar

Slipmetod

Figur 13 Schema över valskostnadens uppkomst.
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3.4 Driftstopp för valsbyten

Valsarna byts med jämna intervall då slitaget gett valsen en för produkten icke nöjaktig profil.
Då orsakas ett produktionsavbrott som varar olika länge beroende på vilken valstyp som ska
bytas. En jämförelse av tidsåtgången för byten av arbetsvalsar och stödvalsar kan  utföras
enligt Figur 14. Stödvalsbyten i förparet är inte med i diagrammet, eftersom de i huvudsak
endast sker ca 6 gånger per år och då i huvudsak under större inplanerade underhållsstopp.
Stilleståndstiden kan värderas i pengar genom att kalkylera den fasta kostnaden per
driftstimme. Således kan tidsförlusten även värderas i pengar.

Figur 14 Tidsåtgång för valsbyten av arbetsvalsar till förparet, arbetsvalsar till
steckelverket och stödvalsar till steckelverket.

3.5 Kostnader på grund av valsmärken

Valsmärken upptäcks oftast först vid kallvalsverken, eftersom automatisk ytsyning saknas i
varmbandverket. Banden som lämnar varmbandverket går nästan alltid till kallvalsverk inom
koncernen, Figur 15. Det mesta av tonnaget går till Avesta, Sheffield och Nyby. Genom att
sammanställa kundernas kostnader för valsmärken kan en valsmärkeskostnad per vals
beräknas. Detta sker genom antagandet att alla valsmärken kommer från steckelverkets
arbetsvalsar.

Figur 15 Förhållande mellan det tonnage som levereras till varje kund och fördelning av
band som skrotats för valsmärken per kund.
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3.6 Totalkostnad för en vals

Genom att addera inköpskostnad, slipkostnad, byteskostnad och kostnaden för valsmärken
kan storleken på kostnaderna jämföras. Fördelningen mellan de olika kostnaderna
åskådliggörs i Figur 16. Fördelningen gäller den totala kostnaden för arbetsvalsar. Summan av
de åtta staplarna är 100%. Den största kostnaden för en vals är den tidsförlust i produktionen
som ett valsbyte innebär. Personalkostnad och anläggningskostnad för valshantering är ej
medräknade. Slipmaskinerna behövs oavsett valsanvändningen och det kommer att behövas
operatörer som slipar valsar.

Figur 16 Förhållandet mellan kostnader förknippad med arbetsvalsar.

3.7 Metoder att minska valsbytestiden

Den största kostnaden för en vals är att byta den i verket. Därför vore det önskvärt att minska
antalet valsbyten per ton, eller utföra bytena på kortare tid. Metoder att påskynda bytestiden
kommer dock inte att diskuteras i rapporten, utan tiden antas vara konstant. För att förändra
bytestiden återstår att den ackumulerade avrullade längden mellan valsbytena måste öka. I
följande underrubriker diskuteras potentialen hos två olika metoder att öka längden.

3.7.1 Minskat slitage

Längden hos ett program i steckelverket bestäms av hur mycket valsarna slits. Kan slitaget
minskas med x procent, bör den avrullade längden l ökas med:

 l
l
= x

100−x
(5)
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Ekvationen ger att den procentuella ökningen av längden alltid är något större än den
procentuella minskningen av slitaget.

Vinsten genereras då genom att:

1. Fler band kan valsas per slipning, vilket ger en besparing dels i sliphallen och dels sparas
valsmaterial. Besparingen i valsmaterial ger en möjlighet till att öka valsat tonnage per
vals.

2. En ökning av verkets tillgänglighet uppnås, vilket möjliggör ett ökat års-tonnage.

För att nå det minskade slitaget kan slitstarkare valsar och/eller smörjning användas. 

3.7.2 Ändrade valsningsprogram

Vid valsning av fullbreda hetor, är slitaget djupare vid kanten på ingreppet och jämnt fördelat
över mitten. Detta innebär att det centrala partiet på valsen fortfarande har god CVC-profil.
Bredd måste även lämnas för CVC-förskjutningens slaglängd som är 125 mm per vals.
Således finns möjlighet att valsa smalare band (<1600 mm) utan mellanliggande valsbyte.

För att undvika att kantslitaget ger kanttjocka band, har en övre gräns för avrullad längd
utprovats. När valsningsprogrammen läggs så begränsas den totala avrullade längden i
steckelverket enligt Tabell 2. Bandens sluttjocklek läggs så att de tjocka banden valsas först
och de tunnaste banden valsas sist.

Genom att kombinera dessa regler kan längre program konstrueras. Om programmet läggs
2000 mm, 1500 mm, 1000 mm blir avrullad längd 30 + 20 + 16 = 66 km. Med detta
förfarande skulle antalet planerade valsbyten halveras. Tabell 3 visar tidsåtgången per år för
att utföra valsbyten.

Tabell 3 Tidsåtgång för valsbyte i steckelverket under ett år. Beräknat för 2300 valsbyten.

Aktivitet Per byte [hh:mm] Per år [Dygn]

Valsbyte 00:15 24
Kylning 02:00 191

Slipning 00:45 143

Uppskattningsvis så utförs 2300 valsbyten i steckelverket årligen. Vid en fördubblad avrullad
längd skulle endast hälften av dessa behöva utföras. Tidsbesparingen skulle då bli 12 dygn per
år. Även valsmaterial skulle sparas genom färre slipningar, Tabell 4. Varje slipning minskar
valsdiametern med ca 0,6 mm. Eftersom både över och undervals byts så åtgår ca 1,2 mm
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Tabell 2 Nuvarande tumregler för hur långt det är möjligt att valsa på en bredd i steckelverket.

Bredd [mm] Längd [km]

2000 30
1500 20
1300 20
1000 16



valsdiameter per valsbyte. Genom det minskade antalet byten och slipningar kan 1380 mm
valsdiameter sparas, vilket motsvarar 21 valsar.

Tabell 4 Möjlighet till besparing av valsmaterial. Ett valsbyte innebär att både övervals och undervals
byts, därav dubbel diameter.

Per byte Per år 
[mm] [mm] [valsar]

1,2 1380 21

Ovan beskrivna besparingar kan utföras om följande begränsningar ej existerade.

• Ämnen från respektive breddgrupp har olika tjocklek, vilket innebär att värmningscykeln
varierar. En lucka mellan två ämnen måste då skapas för att möjliggöra en korrekt
uppvärmning. Luckan ger en tidsförlust.

• Valsningskampanjen för förparet mister helt likkisteformen och överföringshetans tvärsnitt
kommer att påverkas negativt.

• Ett optimalt bredd och legeringsfördelning måste råda.

Enligt begränsningarna ovan är tidigare beskrivning av ändringens omfattning ej rimlig i
dagsläget. Eftersom risk finns att påverka överföringshetans tvärprofil, bör metoden införas
försiktigt. För att minska slitaget i förparet kan smörjning eller HSS-valsar insättas.
Snabbstålsvalsar kommer att börja användas i förparet inom en snar framtid. Om de nya
valsarna slits mindre, så kan omfattningen ökas.

En förparskampanj kan nu läggs upp enligt Figur 17 som visar bredd, slabstjocklek och
valsbyten som funktion av insättningsnummer. Jämför kurvan som visar bredden med Figur 9.

Figur 17 Exempel på programupplägg. Pilarna visar valsbyten som kan tas bort.
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Med detta upplägg kan två valsbyten tas bort (pilar i figuren) per kampanj. Om det sker kan
tiderna i Tabell 5 vinnas. Det har nyligen investerats i valssliphallen. Ny slipmaskin och en
ytterligare valstvätt har installerats. Det innebär att kylning av valsar och slipning av dem för
nuvarande ej är någon flaskhals i produktionen. Tidsvinsten ligger således främst i ökad
tillgänglighet i steckelverket. Tidsbesparingen blir ca 2 dygn per år i produktionstid.

Tabell 5 Ungefärlig tidsåtgång vid valsbyten som kan tas bort.

Aktivitet Per byte [hh:mm] Per kampanj [hh:mm] Per år (100 kpn) [dygn]

Valsbyte 00:15 00:30 2
Kylning 02:00 04:00 16

Slipning 01:30 03:00 25

Vid slipning tas i medel ca 0.6 mm av diametern bort och vid valsning 0.3 mm. Om en
slipning ej utförs, sparas 0.6 mm av valsdiametern som mest. I Tabell 6 visas hur mycket som
sparas per år om två valsbyten per kampanj kan elimineras.

Tabell 6 Maximal besparing av valsmaterial.

Per byte 
[mm]

Per kampanj 
[mm]

Per år
[mm] [valsar]

1,2 2,4 240 3,7

Ett försiktigt användande av metoden ger en besparing på 2 dygns produktion och en
materialbesparing på 3,7 valsar per år. Om metoden införs i stor skala är potentialen till ökad
tillgänglighet mycket stor. Nyckeln till att nå den ökade avrullade längden är att minska
valsslitaget i förparet och använda färre ämnestjocklekar.

3.8 Metoder att minska antalet valsmärken

För att minska antalet defekta band efter valsmärken finns två alternativ:

• Byta valsar oftare

• Installera automatisk ytsyning

Genom att byta valsar oftare, minskas produktiviteten betydligt och valsåtgången kommer att
öka, ty fler valsbyten ger större avslipning per valsat tonnage. Den ekonomiska vinsten
kompenseras således genom lägre produktivitet och större valskostnad.

Tidigare har endast alternativet att byta valsar oftare varit enda åtgärden för att lösa problemet.
Under det senaste årtiondet har en snabb utveckling av automatiska ytsyningsanläggningar
skett. Med en automatisk ytsyning, skulle valsmärken troligen upptäckas vid ett betydligt
tidigare stadium än i dag. De skadade valsarna kan då bytas tidigare och material med
valsmärken kan antingen kasseras eller nedvalsas till en tunnare tjocklek.
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3.9 Kostnadsreduktion

Genom att sammanställa ovanstående kostnadsstruktur och gradera möjligheterna till att
minska respektive kostnad, kan Tabell 7 skapas. Den största ansträngningen för att minska
valskostnaderna bör läggas vid att minska inköpskostnaden och byteskostnaden för
arbetsvalsar till steckelverket. I enlighet med arbetets avgränsningar har materialförlusten pga
valsslipning inte analyserats.

Tabell 7 Kostnadsstorlek och svårighet att minska kostnad. Prioriteten beräknas sedan genom att
multiplicera kostnaden med potentialen att sänka densamma.

Kostnad Storlek 1-3 Potential att sänka 1-3 Prioritet 1 - 9

Inköp steckelarbetsvals 3 2 6
Inköp förparsarbetsvals 2 2 4
Inköp steckelstödvals 1 1 1
Inköp förparsstödvals 1 1 1

För stor avslipning Okänd 2 Okänd
Valsmärken 1 2 2

Byte steckelarbetsvals* 3 2 6
Byte förparsarbetssvals* 2 2 4
*Gäller om material finns att valsa.

3.10 Uppföljning av valskostnaden

Valskostnaden följs idag som inköpskostnad per ton och månad. Det måttet varierar kraftigt
månadsvis. För att erhålla en mer tillförlitlig månadskonsumtion har ett excel-baserat program
konstruerats. Det nya konceptet bygger på att kostnaden är relaterad till den diametrala
valsförbrukningen under perioden. Figur 18 visar den föreslagna modellens kostnad mot
nuvarande definition av valskostnad.

Den föreslagna modellen ger en kostnad som kan relateras till förändringar i valsverket. I
februari skedde ett haveri på en stödvals som var nära maxdiameter, vilket gav en hög
valskostnad. Under september slogs produktionsrekord, vilket innebär att det blev mer ton att
fördela kostnaden över.
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Figur 18 Jämförelse mellan nuvarande valskostnadsdefinition och den nya. Kostnaden är
skalad så att maximala månadskostnaden är 100%.

Den nya modellen kan användas som ett verktyg för utvärdering av åtgärder i syfte att sänka
valskostnaden. Under en lång tid skulle den föreslagna modellen och den tidigare ge samma
kostnad, men genom att den nya modellen är en approximation av kostnaden kommer troligen
modellerna att avvika. Den nuvarande modellen ger då ett bättre värde. Figur 19 visar den
ackumulerade kostnaden av de båda modellerna. Den ackumulerade kostnaden definieras som
summan av kostnaderna dividerat med det totala tonnaget fram till månaden. Kostnaderna
som de båda modellerna returnerar är av samma storleksordning, men den nya modellen gav
en något lägre kostnad under perioden.

Figur 19 Den ackumulerade valskostnaden för den befintliga och den föreslagna
kostnadsmodellen. Ackumuleringen börjar i februari och skalan i figuren är samma som i
Figur 18.
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4 Experiment
Experiment med två metoder för att sänka valskostnaden utfördes. Försök med att utnyttja
likkisteprogram i steckelverket och en ny valstyp testades. 

4.1 Förlängda valsningsprogram

Klartecken att utföra försök med att minska valsbytena gavs efter ett ”granskningsmöte av
ändringsbegäran”. Fem försök genomfördes för att studera effekten av förfarandet. Framför
allt skulle följande frågor besvaras:

 Skiljer sig ytfinheten mellan aktuella valsar eller band mot normala förhållanden?

 Skiljer sig valsningen av dessa band från normalt? (Operatörsintervju) 

 Är den mätta bandprofilen avvikande från normalt utfall?

 Är slitaget per kilometer större vid längre program?

 Var slipbehovet större?

Försöken utfördes på banden enligt Tabell 8 nedan. Kampanj nummer avser förparsprogram,
insättningsnummer avser i vilken ordning som ämnena insatts i stegbalksugnarna och avrullad
längd motsvarar valsad längd.

Tabell 8 Band som ingått i försöken och den totala avrullade längden hos respektive försök.

Försök nr. Kampanj nr Insättningsnummer Avrullad längd [km]

1 2 60 till 130 65,5
2 6 84 till 121 32
3 8 148 till 199 45
4 16 55 till 113 58
5 16 331 till 360 53,8

Figur 20 visar bredden hos banden i försöken mot avrullad längd. Jämför med likkistan i Figur
9.
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Figur 20 Bandens planerade bredd som funktion av avrullad längd.

4.2 Nya IC-valsar till steckelverket

Nya valsar från leverantören sattes in i produktion den 15 november. Dessa valsar benäms ”V-
valsar” och sägs vara mer motståndskraftiga mot slitage än ”Nb-valsarna” som används sedan
tidigare. Den nya typen har, förutom niobkarbider, även vanadinkarbider för att motverka
slitaget. Liknande valsar från en annan leverantör har provats tidigare, men de gav upphov till
uppåtsnokar i steckelverket. Ett snokskydd har nyligen byggts, så känsligheten för
snokbildning är nu betydligt lägre. Det nya setet arbetsvalsarvalsar består av 8 st V-valsar och
14 st Nb-valsar. För att utvärdera om den nya valstypen är bättre och mer ekonomisk bör en
jämförelse av följande faktorer utföras:

• Risk för haverier

• Slitage

• Ytfinhet

• Slipbehov

Risken för haverier är den faktor som tar längst tid att utvärdera. Den kommer att exkluderas
från denna rapport, men den typen av statistik följs kontinuerligt.

För att bestämma skillnaden mellan nuvarande valsar och de nya med avseende på slitaget,
kan slitagemodellen i ekvation 2 användas. Genom att anpassa modellen med en
minstakvadratlösning till nuvarande valsningar och använda den anpassade modellen till en
population Nb-valsar och en population nya V-valsar för att se om någon av dem avviker mer
än den andra.
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Ytfinheten kommer att studeras som en funktion av avrullad längd. Mätningarna utfördes med
sliphallens portabla perthometer och ytfinheten mättes i Ra. 

Slipbehovet kan följas genom att studera hur avslipad diameter varierar mellan valstyperna.
Informationen loggas för varje slipning och är tillgänglig i en databas.

4.2.1 Slitagemätning

Mätning av profilen sker då valsen är oslipad, under slipning och efter slipning. Den oslipade
profilen benämns råkurva och visar hur slitaget påverkat profilen. I Figur 21 visas råkurvans
och CVC-profilens avvikelse från en cylinder.

Slitaget visas tydligare som skillnaden mellan CVC-profilen och den uppmätta råkurvan,
Figur 22. För att få ett skalärt mått på slitaget har alla slitagemätningar definerats som
medianen av de punkter som faller inom 300 mm från centrum. För valsen i Figur 22 var
slitaget 0,420 mm.

Slitaget loggas ej i valsslipdatabasen utan ett excel-ark skapades för att göra beräkningen. Det
loggas dock en parameter ”meashured_wear” men den visar avslipningen och inte slitaget.
Pomini som levererat systemet är upplysta om bristen, så slitaget kanske kan följas enklare i
framtiden.

Figur 21 Den teoretiska CVC-profilen och den uppmätta råkurvan.

Figur 22 Slitageprofil som erhållits genom råkurvans avvikelse från CVC-profilen.
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5 Resultat
Ovan beskrivna experiment och försök genomfördes och analyserades. De intressanta
parametrarna beskrivna ovan bestämdes och redovisas nedan.

5.1 Förlängda valsningsprogram

Försök 2 gick ej att genomföra på grund av diverse problem vid valsning. I ett tidigt skede
utfördes ett valsbyte. Den totala avrullade längden blev endast 32 km, vilket motsvarar ett
normalt program. Resultatet från det försöket har därav exkluderats.

5.1.1 Ytfinhet

Ytfinheten mättes med en pertometer på en rengjord valsyta. Mätningarna utfördes i 8 punkter
på följande avstånd från centrum: 600, 400, 200 mm och två mätningar mitt på valsen.
Mätningar utfördes även på bandytan i Nyby på glödgat, blästrat och betat material. Ett
referensmateral upptogs över valsytan. I Figur 23 visas resultatet av alla ytfinhetsmätningar.
Som diagrammet visar så var bandytan mycket grövre än valsytan. Valsytan förgrovas upp till
10 till 20 km, men där verkar förgrovning avtaga.

Figur 23 Medelytfinhet som funktion av avrullad längd. Bandets yta har betats och
blästrats, medan valsytan rengjorts med en fuktig bomullstrasa. Varje punkt i diagrammet
är medelvärdet av 8 mätpunkter.
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5.1.2 Iakttagelser vid valsning

Valsningen av banden förlöpte enligt operatörena normalt, men försök 2 uppnådde aldrig full
längd på grund av diverse problem vid valsningen i ett tidigt stadium, se bilaga 4.

5.1.3 Bandprofil

Bandprofilen studerades på sex grupper, indelade enligt Tabell 9, av band som inbördes hade
samma dimension och legering. Den relativa kronan beräknades genom att dividera C40 med
tjockleken. C40 är ett mått på avvikelsen från mittjockleken 40 mm från kanten. Ett 75
procentigt konfidensintervall upptogs för de sex bandgrupperna, Figur 24. Intervallen för
profilen överlappar varandra i grupp 1 till 4, men 5 och 6 fick en för låg krona.

Tabell 9 Planerad färdigdimension inom respektive bandgrupp.

Bandgrupp Bredd [mm] Sluttjocklek [mm] Intern stålkod

1 1400 3 254600
2 1400 4,5 431700
3 1400 5 585700
4 1490 5 192100
5 1540 3 135800
6 1540 4 135800

Figur 24 Förhållandet mellan C40 och tjockleken för banden i försöket och band ur en
referensgrupp.
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5.1.4 Slitage

För att undersöka om slitaget vid långa program följer sambandet som beskriver slitaget vid
normala program jämfördes det uppmätta slitaget och det predikterade. Figur 25 visar det
beräknade slitaget och det uppmätta för respektive försök.

Figur 25 Sammanställning av predikterat och uppmätt slitage vid förlängda program.

Valsarnas slitageprofiler uppvisade tydliga spår av likkiste programmen, Figur 26. Figuren
visar slitaget från undervalsen i första försöket. I figuren syns tydligt att slitaget är format som
trappsteg, ett för varje bredd. I bilaga 3 återges fler slitageprofiler.

Figur 26 Slitageprofil från vals U-16 från försök 1. Avrullad längd 66 km.

5.1.5 Slipbehov

För att få en indikation på huruvida mer material behöver avverkas vid slipningen då valsen
utsatts för längre program jämfördes avslipad diameter vid försöken och vid normal slipning.
Tabell 10 visar den diametrala avslipningen hos valsarna från försöket och från
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referensslipningar. Referensslipningarna är filtrerade så att medelvärdet endast baseras på
slipningar under 1 mm. Avslipningen var ungefär lika stor som efter normalt långa program.

Tabell 10 Diameterminskning på grund av slipning av valsarna från försöken. Även medelvärdet från
referensslipningar återges.

Försök Slipdatum Vals nr. Avslipning [mm] Kommentar

1
04-08-26 13:51 Ö-15 2,16 Nedslipning för att passa övriga valsparken.
04-08-26 11:56 U-16 1,38 Nedslipning för att passa övriga valsparken.

3
04-09-17 18:13 Ö-867 0,59

04-09-17 16:08 U-950 1,52 Nedslipnig för att passa övervals

4
04-10-15 08:01 Ö-867 0,47

04-10-15 07:01 U-20 0,46

5
04-10-16 16:49 Ö-29 0,70

04-10-16 15:37 U-30 0,71

Försök Medel: 0,59 Medel av de valsar som ej nedslipades för
diameterfel

Referens Medel: 0,54 Medel av ett stort antal slipningar som är
mindre än 1 mm.

5.2 Nya IC-valsar till steckelverket

5.2.1 Slitage

Slitagemodelen i Ekv. 2 anpassades genom att göra en minstakvadraten lösning av 31 Nb-
valsar ur det gamla setet. För att öka noggrannheten valdes endast undervalsar. En osäkerhet
kring hur olika ämnesmaterial påverkar valsslitaget gjorde att urvalet avgränsades till att gälla
valsningsprogram där enbart MV-material ingått. MV är en gammal beteckning som idag
används vid klassificering av internt skrot. I den gruppen ingår stålsorter av typen ASTM 301
och 304, dvs enklare rostfria stål. Det eftersträvades att nå en så stor spridning som möjligt
över avrullad längd. De mätpunkter som ligger till grund för modellen och modellens
anpassning till dem visas i Figur 27.

Figur 27 Jämförelse mellan uppmätt slitage och den anpassade modellens slitage. 

Modellen i Figur 27 har konstanterna:
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b1 =6,927 ⋅10-7 b2 =1,380 ⋅10-6

5.2.2 Slitaget för det nya setet

Slitaget mättes på valsningsprogram enligt förutsättningarna då modellen skapades. Endast
undervalsar mättes och enbart MV-material fick ingå i programmen. Någon spridning på
avrullad längd eftersträvades ej, utan endast program längre än 20 km studerades för att
underlätta slitagemätningen.Vid maxdiamter undersäktes 20 V-valsar och lika många Nb-
valsar. Resultatet av undersökningen visas i Tabell 11. Resultatet visade att de båda
valstyperan var ca 18 % bättre vid maxdiameter än vad Nb-valsarna var vid mindiameter.

Undersökningen återupptogs vid mittdiameter för att studera valsarnas förändring av
slitagemotstånd som funktion av diameter. Studien utfördes totalt på 48 program för Nb-
valsar och 37 för V-valsar. I Figur 28 visas resultatet av hela undersökningen där varje punkt i
diagrammet är medelvärdet av 5 slitagemätningar vid närliggande diametrar. I diagrammet
syns att Nb-valsarna slits mindre under de första 10 till 15 millimetrarna av diametern. V-
valsarna uppvisar inte något kraftigt hårdhetsfall.

Tabell 11 Det uppmätta slitagets avvikelse från modellen för Nb-valsarna och V-valsarna.

Valstyp Medelavvikelse [%] 85% konfidensintervall [%-enheter] Avvikelseintervall [%]

Nb-valsar -18 ±7 -11 till -25
V-valsar -18 ±5 -13 till -23

Figur 28 Det predikterade slitagets avvikelse från det mätta slitaget.
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5.2.3 Ytfinhet

Ytfinheten hos valsarna uppmättes efter varierande avrullade längder. För att få en bild av hur
ytan utvecklades efter avrullad längd studerades främst valsar som bytts tidigare än planerat.
Tillgången på dessa valsar var liten, så urvalet gällande material utvidgades till att gälla både
MV och SK där MV är enklare 18-8 stål och SK är molybdenlegerade stålsorter. I Figur 29
visas de två valstypernas ytfinhet som funktion av avrullad längd. De båda valstypernas
ytfinheter följer ungefär samma samband över avrullad längd.

Figur 29 De två valstypernas ytfinheter som funktion av avrullad längd.

5.2.4 Slipbehov

För att studera slipbehovet upptogs fördelningen av avslipad diameter. Fördelningar upptogs
både för det gamla setet och för det nya inom respektive valstyp, se bilaga 4. För att bortse
från nedslipningar på grund av olämplig diameter, filtrerades alla slipningar på 1 mm och
uppåt bort. I tabell 11 visas medelavslipningen av det gamla setet och det nya. Medelvärdet av
avslipningen för de tre grupperna ligger mycket nära varandra.

Tabell 12 Jämförelse mellan det nya setet och det gamla med avseende på avslipad diameter. 

Valsset Valstyp Medelavslipning [mm]

Gamla Nb-valsar 0,54
Nya Nb-valsar 0,51
Nya V-valsar 0,52
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6 Diskussion och slutsatser
Försök med två metoder att minska antalet valsbyten genomfördes. Resultatet från
undersökningarna presenteras i respektive underrubrik.

6.1 Förlängda valsningsprogram

Enligt Figur 23 var ytfinheten hos valsen av samma storleksordning som efter normallängd,
dvs 30 km. Detta beror troligen på att valsmaterialet avverkas i samma takt som ytan
förgrovas. Undersökningarna visar att efter 15 till 20 km upphör förgrovningen av
arbetsvalsen. Risken för valsmärken ökar dock vid större avrullad längd. Ytfinheten hos
banden var mycket högre än hos valsarna, se Figur 23. Det beror på att alla band, utom de som
kallvalsas i Sheffield, blästras i betnings och glödgningslinjen. Förgrovningen genom
blästringen är mycket större än den som beror av avrullad längd.

Bandprofilen visade sig inte avvika mot normalt utfall, utom i grupp 5 och 6 som fick en för
låg profil. Under försöken, var adaptionen av profildatorsystemet frånkopplat, vilket kan
förklara den låga profilen. Helhetsbilden av bandprofilerna är att de var normala.

Mätning av valsslitaget utfördes och resultatet visas i Figur 25. Det predikterade slitaget och
det uppmatta slitaget uppvisade ungefär samma värde, vilket var väntat.

Något extra material behövdes ej slipas av efter de långa programmen mot vad som normalt
slipas av.

Genom att utnyttja likkistemodellen för steckelverkets valsningsprogram, kan valsmaterial och
tillgänglighet vinnas. De försök som utförts har styrkt möjligheten med att införa de nya
valsningsprogrammen. Metoden begränsas av valsslitaget i förparet som kan ge ett icke-
fördelaktigt utseende på överföringshetan. Vidare begränsar de, efter bredd, varierande
ämnestjocklekarna som förekommer. De olika tjocklekarna innebär en tidsförlust i värmningen av
ämnena pga ställtiden.

6.2 Nya IC-valsar till steckelverket

Undersökningen visade att Nb-valsarna har ca 18 % lägre slitage vid maxdiameter än vid mitt-
och mindiameter. Någon större förändring av V-valsarnas prestanda kunde inte identifieras,
utan de hade ca 10 – 20 % lägre slitage än Nb-valsarna normalt har oavsett diameter.
Skillnaden mellan de två valstypernas prestanda ligger enligt valsleverantören i valsarnas
olika karbidsammansättning [4]. Niodkarbiden skills ut i legeringens liqvidus område, dvs i
smältan. Karbiderna kan vandra genom smältan och ut mot periferin genom centrifugalverkan.
Vanadinkarbiderna bildas i solidus-liqvidus området, dvs legeringen är delvis i smält och fast
form. Karbidernas mobilitet är då lägre, vilket ger valsen en jämnare fördelning av dessa
karbider.

Slitagemodellen i profilstyrningen kompenserar inte för den ökade prestandan hos Nb-
valsarna. För att prediktera slitaget hos valsen med större noggrannhet bör variationen tas
hänsyn till. Variationen i slitage för Nb-valsarna kan utnyttjas genom att nya tumregler bör
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tilllämpas i början på valsens livstid. Genom att Nb-valsarna har 18% lägre slitage kan Ekv. 5
användas för Tabell 2 och erhålla de nya reglerna, Tabell 13.

Tabell 13 Förslag till ökad övre gräns vid programläggning i steckelverket. De nya reglerna gäller då
valsens diameter är nära maxdiameter.

Bredd [mm] Längd före [km] Längd efter [km]

2000 30 36
1500 20 24
1300 20 24
1000 16 19

Ytfinheten var inte märkbart avvikande mellan de två valstyperna. Underlaget var mindre än
det för slitaget på grund av att undersökningen är mycket mer tidskrävande. Ytfinheten är inte
något stort problem i nuläget.

Avslipningen var snarlik avslipningen innan. Slipprogramet är inställt så att flertalet valsar är
godkännda efter ett program. Det innebär en osäkerhet kring resultatet ovan. Resultatet säger
ingenting om huruvida behovet var mindre, men behovet var inte större än tidigare.

Utvärderingen av de två valstyperna har givit information om deras egenskaper. För att
bestämma vilken vals som är mest ekonomisk, krävs ett pris på valsarna. Priset är okänt i
dagsläget, men genom enkla beräkningar kan priset mellan de två valstyperna jämföras och
den mest ekonomiska valsen inköpas. Hänsyn bör även tagas till att större avrullad längd per
valsbyte innebär en större risk för valsmärken. Om en ytsyningsanläggning inköps, minskar
risken för att tillverka flera efter varandra defekta band med valsmärken.
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7 Förslag till fortsatt arbete
Under arbetets gång upptäcktes flera områden som kan vara värda ytterligare arbete:

• En förstudie för en automatisk ytsyningsanläggning borde utföras. Kostnaderna för
valsmärken faller på kallvalsverken, men sett till koncernen finns en möjlighet till att öka
vinsten.

• Valsningsscheman kan ev. optimeras ytterligere då HSS-valsar insätts i förparet. Uppvisas
ökad prestanda kan programmen läggas friare utan att försämra överföringshetans profil.

• Färre ämnestjocklekar skulle öka möjligheten till att skapa effektivare valsningsscheman.

• Undersökningarna tyder på att IC-valsarnas har 18 % lägre slitage de första 10 till 15 mm.
Den variationen borde ingå i reglersystemets slitagemodell.

• En undersökning av hur stora defekter hos valsarna som är godkännt efter slipning bör
utföras.Potential till ekonomiska besparingar genom att optimera slipningen bör även
studeras.
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Operatörsintervju och iakttagelser vid valsning

Försök 1 Operatören på nattskiftet i steckelverket tyckte inte att valsningen avvek
märkbart från normalt vid första försöket. 

Försök 2 Vid andra försöket skedde en snedgång i steckelverket vid valsningen av
band 6-81. Detta skedde under den breda delen av programmet. Nya
valsar sattes in. Det var då 19 band och en SHRP (Steckel Hot Rolled
Plate) kvar till övergången till smalare band.
Band 6-108 fick fel tjocklek i förparet eftersom ett stick blev blindstick,
så hetan fick klippas upp till skrot. 
Band 120 stoppades sedan för bränna. Vid ett band var det problem med
påhaspeln och då blev en heta stillastående i steckelverket en stund. Det
var troligen orsaken till brännan i valsen. Efter band 121 utfördes ett
valsbyte i steckeln. Den totala valsade längden på försöksvalsarna blev
då 32 km. 

Försök 3 Valsningen till de sista banden gick bra. Ett oplanerat valsbyte skedde
dock då tre band återstod av programmet. Valskrafterna var mycket höga
och de sista banden blev oplana. 
Adaptionsvärdet till AGC-cylindern var ovanligt stort, vilket kan sättas i
samband med de stora valskrafterna. Profilstyrningen fungerade vid det
tillfället inte, vilket skulle kunna påverka adaptionsvärdet.

Försök 4 & 5 Några komplikationer rapporterades ej in i skiftrapporten. 
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Slitageprofiler

Slitageprofilen för undervalsarna från försök 1, 3, 4 och 5 upptogs och visas i följande
figurer. Slitage från försök 2 visas inte eftersom endast 32 km avrullad längd
uppnåddes.

Figur 1 Slitageprofil från vals U-16 från försök 1. Avrullad längd 66 km.

Figur 2 Slitageprofil från vals U-950 från försök 3. Total avrullad längd 45 km.
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Bilaga nr. 3 Slitageprofil – förlängda valsningsprogram

Figur 3 Slitageprofil av vals U-20 från försök 4. Total avrullad längd 58 km.

Figur 4 Slitageprofil av vals U-30 från försök 5. Total avrullad längd 54 km.
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Slipbehov

För att studera slipbehovet upptogs fördelningen av avslipad diameter. Fördelningar
upptogs både för det gamla setet och för det nya inom respektive valstyp. 

Referensslipningarna baserar sig på slipningarna i september och oktober. I Figur 1
visas resultatet.

Medelvärdet för avslipningen i figuren var 0,54 mm.

Nb-valsarna avslipades enligt fördelningen i Figur 2.

Figur 2 Fördelning av avslipad diamter för 162 slipningar av Nb-valsarna i det nya
setet. Slipningar över 1 mm har uteslutits. 

Medelavslipningen var för Nb-valsarna 0,51 mm.

V-valsarna avslipades enligt fördelningen i Figur 3.
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Figur 1 Referensslipningar från det gamla setet. Fördelningen visas för 802
slipningar. Slipningar över 1 mm har filtrerats bort.
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Bilaga nr. 4 Slipfördelning– nya IC-valsar till steckelverket

Figur 3 Fördelning av avslipad diamter för 140 slipningar av V-valsarna i det nya setet.
Slipningar över 1 mm har uteslutits.

Medelavslipningen var för V-valsarna 0,52 mm.
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