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1 Inledning
Processen dragen stång är en vidareförädling av hasplad tråd där stången erhåller dess
specifika egenskaper såsom ytfinhet, dimension, rundhet, rakhet samt en viss hårdhetshöjning.

1.1 Bakgrund
Ovako Hällefors tillverkar dragen stång i en dragbänk av fabrikat Schumag. Ingångsmaterialet
är varmvalsad eller skalsvarvad tråd som mjukglödgas innan dragning. I takt med att Ovakos
kunder har investerat i nya maskiner så ställs högre krav på den dragna stångens rakhet
respektive kortvågighet. Om spridningen av det normala utfallet i produktionen kan minskas
så säkerställs leverans enligt nuvarande kundspecifikation till befintliga kunder, dessutom kan
nya kunder komma ifråga.

1.2 Mål
Examensarbetets mål var att utreda hur parametrarna i processen dragen stång påverkar den
dragna stångens rakhet, kortvågighet samt dragskivans livslängd. De ingående parametrarna
som har studerats är bärningens längd, dragkonans vinkel, övergångsradien mellan bärning
och dragkona samt utförandet på ingångsmaterialet (valsat/svarvat). De processparametrar
som visar sig mest signifikanta för stångens rakhet bör sedan utvärderas genom
fullskaleförsök som verifierade rakheten och livslängdsbedömningen på dragskivan.

1.3 Avgränsning
Många faktorer inverkar på processen dragen stång, bl a. avhaspling, förriktverk,
draghastighet, smörjmedel, dragskivans injustering, dragbänkens rakhet (att dragslädarnas
rörelse linjerar med varandra och dragskivans centrumlinje) samt polerriktverk. Med hänsyn
till den begränsade tidsperioden på tio veckor så avgränsades undersökningen till att omfatta
dragskivegeometri. Undersökningen har utförts på kullagerstålet Ovako803 D (bilaga 12.1,
Analys) med ingångsdimensionen Ø 11,80 mm, som drogs till Ø 10,99 mm, vilket är en
högvolymsprodukt. Problemen med kortvågighet förekommer speciellt på denna produkt,
vilket är av intresse för undersökningen.

1.3.1 Tidsbegränsning
I arbetets inledande period stod det ganska snart klart att dragskivor ej kunde framställas av
skivställaren inom en rimlig tidsplan. Skivor beställdes därför av Haldex Garphyttan AB.
Fördröjning av tidplanen gjorde att fullskaleförsöken för livslängdsbedömning ställdes in.
Större vikt fick istället läggas på flerfaktorförsöken. Fördröjd leverans av trådringar försenade
testerna ytterligare.
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2 Litteraturstudie
En relativt omfattande litteraturstudie har gjorts för att få ett samlat intryck av de till dags dato
mest intressanta undersökningarna. En stor del av litteraturen behandlar tråddragning, men
informationen som ges i denna kan ofta användas även för stångdragning då teorierna liksom
de plastiska formningsprocesserna är dimensionslösa.

2.1 Böcker/kompendier
Litteratur som fanns på företaget. Se referenser kapitel 11.
Artikelsamlingar från konferenser med organisationer inom drageribranchen. Se referenser
kapitel 11.
Kompendier (studielitteratur) erhållna från Bergsskolan. Se referenser kapitel 11.

2.2 Internet
Sökning på internet gav information om artiklar som skrivits i ämnet samt länkar till
tillverkare av dragskivor och mätutrustningar för dessa. Se referenser kapitel 11.

3 Dragskivan
Dragskivan består av en hårdmetallnibs som är inpressad i en stålinfattning. Hårdmetall tål ej
dragspänningar. Förspänningen från stålinfattningen förhindrar sprickbildning. Eftersom
priset på hårdmetall är mycket högre än för stål, kan detta ses som ett sätt att hålla nere
verktygskostnaderna. Se figur 3.1 som dessutom ger en bra bild över hur kontaktlängden
varierar beroende på ingångstrådens dimensionsvariationer.

Figur 3.1 Dragskiva i genomskärning
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3.1 Material
Materialet i dragskivans hårdmetallnibs är vanligtvis hårdmetall. Hårdmetallen är uppbyggd
av hårdämnet wolframkarbid (WC) och bindemedlet kobolt (Co). Finmalt WC- och Co-pulver
blandas med smörjmedel och pressas till ett dragskiveämne, som sintras vid mycket hög
temperatur. Den hårdhet som dragskivan får beror på dess kobolthalt (ju högre Co-halt desto
lägre hårdhet) och wolframkarbidens kornstorlek (ju finkornigare WC desto hårdare). Att
hårdmetallen är bra som dragskivematerial beror på den stora hårdheten och
nötningsbeständigheten hos wolframkarbiden, viss seghet beroende av kobolthalten och
utmärkt värmeledningsförmåga. Det finns också dragskivor av så kallad DP- hårdmetall, i
vilken slitstyrka och seghet båda kan förbättras oberoende av varandra. Det sker genom
omfördelning av bindefashalten (Co-halten). En tredje typ av dragskivematerial är diamant.

3.2 Materialflödet genom dragskivan
Vid all tråddragning sträcks kornen ut i dragriktningen och pressas samman i tvärriktningen.
Kornen vid ytan deformeras mer än kornen i centrum av tråden. Detta beror på skjuvning som
uppstår i materialet vid dragning. En idealiserad bild av materialtransporten genom
dragskivan uttrycker att ett plan, vinkelrätt mot trådens rörelseriktning, förblir ett plan (och
inte en krökt yta) vid passagen genom dragskivan. Vid en sådan process genomgår tråden en
homogen deformation. I verkligheten leder skjuvningen i materialet till inhomogen
deformation, ett ”onödigt arbete”. Ett plan förblir då inte ett plan vid passagen utan omformas
till en krökt yta. Vid tråddragning är det önskvärt att åstadkomma en stor andel homogen
deformation och en så liten andel inhomogen deformation som möjligt. Det är areareduktion
som skall åstadkommas och inte inre skjuvningar i materialet. Det är möjligt att reducera det
redundanta arbetet genom att öka reduktionen och minska dragskivevinkeln. Se exempel i
tabell 3.1 nedan.

3.2.1 Exempel, andel inhomogen deformation
Uppskattad andel inhomogen deformation vid dragning
Reduktion [%]
Dragskivevinkel [°]
18
10
12
25

Inhomogen deformation [%]
56
14

Tabell 3.1 Exempel på andelen inhomogen deformation vid olika förutsättningar.

Om en liten reduktion och en stor vinkel väljs erhålls en stor andel inhomogen deformation.
Det medför dels att tråden inte blir genomarbetad och att tråden får en högre hållfasthet på
grund av de inre skjuvningarna, vilka bidrar till deformationshårdnande utan att bidra till
diameterminskningen.
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3.3 Definitioner
Nomenklatur för dragskivan och dess olika delar. Se figur 3.2.

d1
2α
2β
2γ
L
l
lb

=
=
=
=
=
=
=

bärningens diameter
dragkonans vinkel
ingångskonans vinkel
utgångskonans vinkel
dragkonans längd
kontaktlängd
bärningens längd

Figur 3.2 Dragskivans olika zoner

3.4 Kontaktlängd
Kontaktlängden mellan tråd och dragskiva skall enligt Maxwell vara mellan 72 och 100% av
bärningsdiametern. Det är också viktigt att dragskivevinkelns längd är tillräckligt lång för att
ge bra smörjning. Dragskivevinkelns längd bör vara dubbelt så lång som kontaktlängden
mellan tråd och dragskiva. Se figur 3.3.

Figur 3.3 Kontaktlängd

3.5 Bärningslängd
Renz, Steuff och Kopp har gjort en studie på effekten av bärningslängd och radien mellan
kona och bärning. Bärningens längd påverkar hur mycket elastisk energi som lagras i den
dragna tråden. Deras utredning visar att bärning < 27% leder till en stabil elastisk energi men
på en förhållandevis hög restspänningsnivå. Bärning över 50% visar också stabilitet men med
en låg restspänningsnivå. Bärningar mellan 30 – 50% kan i vissa fall ge en ostabil
trådkvalitet.
6
Bergsskolan Filipstad

Markus Böe

Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans livslängd.

2005-05-31

3.6 Övergångsradiens betydelse
Renz, Steuff och Kopp fann också att radien mellan kona och bärning var väldigt viktig. Om
radien dividerat med den dragna trådens diameter är 0,45 blir restspänningarna i tråden
mycket högre än om kvoten är lika med 2,50. En stor radie ökar således trådkvalitén.

3.7 Wistreich’s ∆-parameter
Wistreich introducerade ∆-parametern som är en nyckelfaktor i tråddragningsprocessen. Se
tabell 3.2. ∆-parametern beräknas enligt:
∆ =

dm d0 + d
=
* sin α 
l
d0 − d

(ekvation 1)

där
dm = medeltråddiameter
d0 = ursprungstråddiameter
d = dragen tråddiameter
l = deformationslängd
α = halva dragskivevinkeln
d0 [mm]
d [mm]
Reduktion [%]
11,5
10,95
9,3
11,8
10,95
13,9
11,8
10,95
13,9
11,8
10,95
13,9
Tabell 3.2 ∆-parametern beräknad med Wistreich´s formel

α [°]
7
7
5
2,67

∆-parametern
4,99
3,27
2,33
1,25

Eftersom reduktionen r = 1 - (d / d0)2 och d = d0 * (1 – r)1/2 så kan ∆-parametern uttryckas som:

1
∆ = (1+ 1 − r )2  *sin α (ekvation 2)
r

3.7.1 ∆−Parameterexempel
Roger N. Wright använde ekvation 2 med approximationen sinα = α (α i radianer). I tabell
3.3 är några ∆-värden beräknade med ekvation 2 för några vanliga dragskivevinklar [2α] och
reduktioner.
Reduktion [%] 2α = 10˚
2α = 12˚
2α = 14˚
2α = 16˚
2α = 18˚
2α = 20˚
10
3,31
3,97
4,63
5,28
5,94
6,59
15
2,15
2,57
3,00
3,43
3,85
4,28
20
1,56
1,88
2,19
2,50
2,81
3,12
25
1,21
1,46
1,70
1,94
2,18
2,42
30
0,98
1,18
1,37
1,56
1,76
1,95
35
0,81
0,97
1,14
1,30
1,46
1,62
40
0,69
0,82
0,96
1,10
1,23
1,37
45
0,59
0,70
0,82
0,94
1,05
1,17
Tabell 3.3 ∆-parameter för olika reduktioner och dragskivevinklar, beräknade med ekvation (2). ∆- värden
under 1.25 är skuggade
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Tidigare har det nämnts att deformationen vid tråddragning är homogen och inhomogen. En
stor del inhomogen deformation kan undvikas genom att välja en liten dragskivevinkel och en
hög reduktion. Dragning med lågt ∆-värde ger en mindre andel ”onödigt” arbete vilket
begränsar deformationshårdnandet av tråden, men låga ∆-värden ger även hög friktion.
Dragskivetrycket ökar med minskad reduktion och ökad dragskivevinkel. Därmed slits
dragskivan mer med ett ökat ∆-värde. Enligt Roger N. Wright ska ∆-värdet ligga mellan 1-3
vid dragning av stål. Se figur 3.4 samt bilaga A 27.

3.8 Skivtryck
Skivtryck
qm/Rem
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5°
10°
15°

5

10

15

20

25

30

Reduktion %

Figur 3.4 Skivtrycket q i förhållande till medelsträckgräns vid olika skivvinklar(2α).

3.8.1 Skivtryckets inverkan på verktygsslitaget
Skivtrycket [q] ökar med ökande dragskivevinkel och minskar med ökande reduktion.
Därmed blir skivtrycket som störst när dragningen utförs så att andelen inhomogen
deformation blir stor. Vid små reduktioner får skivvinkeln [2α] en stor betydelse för
skivtrycket. Smörjfilmens tjocklek avtar vid ökande skivtryck, detta leder till ökat slitage i
dragkonan samt avsaknad av smörjmedel i bärningen.

3.9

Deformationslängd

För att få en bra smörjning och därmed en bra dragning bör deformationslängden [l]. vara
halva dragskivekonans längd [L], se figur 3.5, Då följer smörjmedlet med tråden på ett bra
sätt genom dragskivan.
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Exempel på den del i dragskivan där reduktionen sker, kallad deformationslängd [l] samt
behovet av dragkonans längd [L] = 2 [l].

Figur 3.5 Deformationslängd och dragkonans längd.

3.9.1 Beräkning av deformationslängd
Beräkning kan göras enligt följande:
d= d0* 1 − r
∆d= d0- d0* 1 − r
l=

(

d 0 − d0 * 1 − r d 0 1 − 1 − r
∆d
=
=
2 * sin α
2 * sin α
2 * sin α

där:
d0 =
d =
r =
α =
l =

)

(ekvation 3)

ingångsdiameter [mm]
diameter på dragen stång [mm]
reduktionen [%]
halva dragskivevinkeln [°]
kontaktlängd [mm]

3.9.2 Exempel på deformationslängder
För att belysa de ökande kraven på hårdmetallkärnans längd när mindre dragskivevinklar
används så ges, nedan i tabell 3.4, några exempel. Smörjmedelskonans längd [L] ökar
markant när [2α] minskar. När detta summeras med bärningens längd, övergångsradie,
utgångskona och ingångskona (kallad trumpet i drageribranschen) så räcker ej längden på de
hårdmetallkärnor som används idag ( Ø 30 mm, l =24mm) . Gråmarkeringen visar
extremfallet när ∆-parametern är ≤ 1.25 (minimal andel inhomogent arbete)
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Tabell 3.4 visar exempel på behovet av längre hårdmetallnibs när skivvinkeln minskas.
Exemplen är beräknade på den ingångsdiameter som använts tidigare på valstråden (11,5mm),
samt den nuvarande ingångsdiametern på valstråden (11,8mm).

d0 [mm]
11,5
11,8
11,8
11,8

α [°]
7
7
5
2,67

l [mm]
2,25
3,49
4,88
9,13

L [mm] min.
4,50
6,98
9,76
18,26

Tabell 3.4 Exempel på deformationslängd och dragkonans längd.

I figur 3.6 nedan åskådliggörs dragskivegeometriernas och därmed kontaktlängdens
betydelse.

0,
Figur 3.6 Exempel på kontaktlängdens betydelse för plasticeringsdjupet.
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4 Smörjning
4.1 Smörjmedlets uppgifter
Smörjmedlens huvuduppgifter är att minska friktionen samt att minska nötningen, vilket i sin
tur påverkar dragskivans slitage. Dessutom verkar smörjmedlet som kylmedium och ger ett
korrosionsskydd. Vid våtdragning transporterar oljan/emulsionen bort de partiklar som
uppkommer genom abrasivt slitage av dragskivan.

4.1.1 Temperatursänkning
Smörjmedlet sänker friktionen som leder till lägre värmeutveckling mellan ytorna. Dessutom
leds värme bort genom att oljan kontinuerligt tillförs på stången framför dragskivan.

4.1.2 Friktion
Friktionssänkningen kan ske genom två olika mekanismer, hydrodynamisk smörjning och
gränsskiktssmörjning. Om smörjmedlet helt separerar de fasta ytorna sker relativrörelsen
genom en skjuvning inom smörjfilmen, och friktionen består i att övervinna filmens inre
skjuvmotstånd. Om kontakt mellan ytorna inte kan undvikas kan friktionskrafterna reduceras
av att glidningen sker mellan tunna lågfriktionsfilmer som fäster vid och täcker ytorna.

4.2 Dragskivans slitage
Slitaget orsakas främst av storleksvariationer på tråden, vibrationer, erosion orsakad av att
smörjmedlet för med sig oxiderade och metalliska partiklar samt brist på att smörjmedel följer
med genom bärningen.

4.2.1 Ökat slitage vid liten reduktion
Som tidigare nämnts i stycke 3.7.1 så har skivtrycket en stor inverkan på verktygsslitaget. En
liten yta tar hela reduktionen och ett högt skivtryck ger tunna sporadiska smörjfilmer som
kollapsar och metallisk kontakt uppstår. Detta är speciellt viktigt vid små reduktioner.

4.3 Geometrins inverkan på smörjningen
Dragkanalens utformning är avgörande för att få en tillfredställande smörjning. Vid
våtdragning är trattformen på ingångskonan ej lika viktig som vid torrdragning. Som tidigare
har nämnts i stycke 3.4 så har dragkonans längd en avgörande roll för att smörjmedlet skall
dras med, därtill har dragskivevinkeln också en stor betydelse.

4.3.1 Gränsskiktssmörjning
Vid gränsskiktssmörjning är trycket i smörjfilmen otillräckligt för att separera ytorna.
Friktionskoefficienten [µ] blir mycket hög vid glidning mot varandra av två fullständigt rena
material (torrfriktion). Torrfriktion inträffar dock nästan aldrig eftersom ytorna är täckta av
någon tunn film (oxid, fosfid, klorid, sulfid), som separerar ytorna. Vid gränsskiktssmörjning
ligger friktionskoefficienten [µ] mellan 0,1-0,3 för stål. Se figur 4.1.
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Gränsskiktssmörjning, nästan torrfriktion. Friktionskoefficient: 0,1-0,3 för stål.

Figur 4.1 Gränsskiktssmörjning

4.3.2 Hydrodynamisk smörjning
När en vätska befinner sig mellan två ytor, kan ytornas rörelse i sig bygga upp ett tryck i
smörjfilmen. Under vissa förutsättningar blir trycket tillräckligt för att bära höga laster, dvs
separera ytorna. Detta förhållande kallas hydrodynamisk smörjning. Det krävs
en rörelse för att upprätthålla smörjfilmen. Friktionskoefficienten [µ] brukar ligga mellan
0,01-0,05 för stål.

Figur4.2 Hydrodynamisk smörjning

4.3.3 Blandsmörjning
Vid våtdragning med olja beskrivs smörjförhållandet som en kombination av
gränskiktssmörjning och hydrodynamisk smörjning, detta kallas blandsmörjning.
Filmtjockleken beror bland annat av draghastigheten. Friktionskoefficienten [µ] brukar ligga
mellan 0,05-0,1 för stål. Vid den våtdragning som görs vid Ovako återfinns smörjförhållandet
i den vänstra delen av området kallat ML i figur 4.3. Figur 4.4 visar ett exempel på
blandsmörjning.

Figur 4.3 Stribeck-kurvan

12
Bergsskolan Filipstad

Markus Böe

Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans livslängd.

2005-05-31

Blandsmörjning, ofta förekommande vid våtdragning.

Figur 4.4 Blandsmörjning

5 Befintliga kunskaper
Dragning av stång har pågått under många år vid Ovako i Hällefors, därmed har man samlat
på sig en gedigen erfarenhet, dock har mycket lite dokumenterats. Genom åren har många
experiment gjorts men få resultat har presenterats. Från år 2000 och framåt har flertalet tester
genomförts och dokumenterats.

5.1 Skivställaren
För skivställning finns en operativ föreskrift OFC 519 som anger tillverkningsgången för att
framställa en dragskiva, den behandlar även bärningens längd som anges till ca 40 % av
färdigdimensionen samt en maximal orundhet på 20µm. Däremot finns ingenting
dokumenterat om övriga geometrier utan det är en kunskap som skivställaren har erhållit
genom erfarenhet.

5.2 Stångdragbänk
En operativ föreskrift kallad OFC 400- Handhavande av stångdragbänk 510-180 finns till
stöd för nya operatörer. Denna skrift anger handhavandet i stort men går ej in på viktiga saker
som inställning av dragskiva, noggrannhet vid montering av skivan och vikten av att ställa
riktverken på ett tillbörligt sätt. Riktverken är komplicerade att ställa och givna parametrar
saknas, detta görs "på känn" och ställer krav på att erfarna operatörer för kunskaperna vidare
när personal nyanställs. En rotation mellan skiftlagen pågår numer, vilket är ett bra sätt att
föra arbetsgången vidare.

5.3 Mätinstruktion
För mätning av rakhet (pilhöjd) och ändkast finns en bilaga till OFC 400 som i text och bild
anvisar hur mätningarna skall genomföras.

5.4 Undersökningar
5.4.1 XP 01/05
I rapporten XP01/05 Undersökning av dragskivegeometri mellan Ovako och Boxholm, R.
Hautamäki 2005 har jämförelser mellan två dragskivor gjorts (en från varje företag). Den
belyser vikten av att ha kunskap om vilka parametrar som har stor betydelse i processen.
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5.4.2 STT 018/2003
Rapporten STT 018/2003 Test- Skivgeometri kontra rakhet på dragna stänger, Å Jansson
2003 beskriver hur olika geometrier har testats med varierande resultat, där belyses vikten av
att ha kontroll på övergångsradien. Däremot saknas en diskussion om varför ett ökat slitage
upptäcktes och varför smörjningen ej kunde ses som tillräcklig.

5.4.3 Geometritester
Som nämnts ovan har många försök gjorts tidigare. På senare år har skivställaren provat olika
bärningslängder samt testat att minska dragkonans vinkel [2α]. Testerna har inte haft det utfall
som önskats, mest beroende på att hårdmetallkärnornas längd (24 mm) ej varit tillräckligt lång
för att erhålla en smörjmedelsförsörjning som säkerställer skivans funktion och minimerar
risken för rivningar. Då testerna ej varit till belåtenhet har en återgång till förutvarande
geometrier gjorts, dock har skivställaren på senare år minskat dragkonans vinkel från 18° →
16° resp. 16° → 14° vilket undertecknad anser vara ett steg i rätt riktning. Övergångsradiens
betydelse har ej utprovats i någon större utsträckning tidigare, vilket ligger i linje med
branschens utveckling. Få mätningar av dragskivegeometrier har gjorts och det är mycket
svårt att avgöra radiens storlek.

6 Försöksplanering
Ett flerfaktorsförsök planerades för att kunna utvärdera vilka parametrar som har störst
inverkan på den dragna stångens rakhet och kortvågighet. Statistisk försöksplanering
användes för att se eventuella samspelseffekter (bilaga 12.8), eftersom endast tre parametrar
skulle testas på två nivåer. Då detta ger åtta kombinationer (23) så kunde ett fullständigt
faktorförsök genomföras.

6.1 Nivåer
Parametrar
Dragkonans vinkel (2α)
Bärningslängd (procent av d1)
Övergångsradie (r)

Nivåer
L (-)
10°
30 %
10 mm

H (+)
14°
50 %
27 mm

6.1.1 Sigmoidal skivform
8 st dragskivor av kombinationerna i punkt 6.1 beställdes (bilaga 12.3). Undertecknad
konstruerade en nionde variant som en vidareutveckling av den sigmoidala dragkanalen som
Owen Richmond konstruerade 1967 utifrån flytlinjefältteorin. Denna skivform ger en
maximal homogen deformation och hög verkningsgrad i relation till reduktionen. Skivämnen
skickades därför till kapteknik på Ovako som framställde denna form genom hårdsvarvning
och slipning.
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6.1.2 Trådringar
För att säkerställa tillgången till rätt mängd testmaterial beställdes 8 st trådringar varav 4 st Ø
12.40 mm som skalsvarvades till Ø 11.80 mm, samt 4 st som valsades till Ø 11.80 mm. 3
ringar av varje var tänkta att testas med samtliga nio dragskivor, men av praktiska skäl
reviderades det till att varje ring delades i tre delar, dvs. 3 st skivor testkörs på en och samma
ring.

7 Registrering av mätdata
De olika parametrarna av intresse är: dragkraft, yttemperatur, rakhet, ändkast, cylindricitet
och hårdhet.

7.1 Dragkraft
För att mäta total dragkraft användes en Graphtech Thermal Arraycorder skrivare som
loggade strömförbrukningen till drivmotorn (se bilaga 12.2 samt 12.11-12.13), detta kan
sedan användas för att se skillnader i dragkraft och friktion genom att använda Siebel´s
dragkraftsformel med bärningstillägg samt tillägg för maskinförluster.

7.2 Temperatur
Yttemperaturer på den dragna stången mättes ca 50 mm efter trådens utträde ur dragskivan
med en pyrometer vars emissivitetsfaktor genom studier av stort antal mätningar kunde
approximeras till 0,30. Detta är ett antagande eftersom det är svårt att säkerställa
emissivitetsfaktorn på grund av den dragna stångens blanka yta och varierande mängd
smörjmedel. Det är dock de individuella temperaturgradienterna som är av intresse även om
den verkliga temperaturen är en annan. För att få ett mindre brus i mätningarna gjordes tre
upprepningar vid varje mättillfälle.

7.3 Rakhet/ändkast
Rakheten definieras av Ovako som pilhöjden på en båge, d v s krökningskurvans största
avvikelse från den räta linjen. Max pilhöjd är 0.001*L, mätlängden L är fastställt till 1 meter.
Ändkast mäts endast på enstaka kunders begäran och mäts 50 mm in från stångens ände som
det totala kastet på stångens fria ände då den sticker ut 550 mm utanför yttersta stödet.
Avståndet mellan mätutrustning och stöd är 500 mm. Maximalt ändkast är då satt till 2,5 mm.
I våra mätningar är det endast de inkrementala avvikelserna som är av intresse.

7.4 Cylindricitet
Cylindricitet mäts som avvikelser från en rak linje som centreras i stångens övre respektive
nedre del. Normala utfall vid tidigare mätningar som gjorts har haft avvikelser på cirka 40µm.
Liksom övriga mätningar så är endast inbördes skillnader av intresse. Mätningarna utfördes i
en Mitutoyo roundness tester.
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7.5 Hårdhet
Hårdhetsprofiler från yta till centrum gjordes med HV 1kg. Standardförfarande vid
profilmätning är 13 intryck från yta och 2 mm in, men här gjordes avsteg från detta för att få
grundhårdheten som värdemätare i förhållande till övriga intryck. För att jämföra hårdheten
med Ovako´s vanliga mätförfarande gjordes även HB intryck med 2,5 mm kula på tvärsnittets
halva radie, se bilaga 12.9 och 12.10.

8 Resultat
För att utvärdera resultaten gjordes en beräkningsmodell för faktorförsöken så huvudeffekter
och samspelseffekter för varje resultatvariabel kan viktas, se bilaga 12.8.

8.1 Felaktiga parametrar
För att verifiera att dragskivorna hade de specifikationer som beställts, så planerades att mäta
geometrierna med formmätningsmaskin Taylor Hobson formtalysurf. Men mätspetsarna som
fanns att tillgå kunde ej användas i hål med diameter 10,95 mm. På grund av förseningar och
tidsbegränsning av examensarbetet genomfördes försöken utan att detta var utfört. Ett inköp
av mätspets i lämplig dimension gjordes, varvid dragskivorna mättes. Till vår stora besvikelse
visade resultaten att ingen av skivorna stämde överens med fastställda parametrar. Med
avvikande parametrar kan en säker analys ej fastställas med förutbestämd metod, istället
gjordes en individuell bedömning av varje dragskiva.

8.2 Variationer i tråddimensioner
De trådringar som skalsvarvats visade sig ha en dimensionsvariation mellan 11,76-11,88 mm
med en orundhet < 0,02 mm i en och samma ring. Det gör att reduktionen varierar mellan 1315 % samt att kontaktlängden och smörjmedelslängden förändras under testets gång och att vi
ej vet förutsättningarna för varje specifikt provuttag. Den valsade tråden hade mindre
variationer och stämde bättre överens med normala utfall.

8.3 Individuell bedömning
De dragskivor som hade låg vinkel, stor övergångsradie (>27 mm) och en någorlunda lång
bärning (~ 32 %) visar ett bättre resultat vad gäller rakhet, ändkast och cylindricitet.
Dragskiva nr. 306 uppvisade mycket goda resultat med avseende på ovanstående faktorer, (se
bilagorna 12.4-12.7), likaså gav dragskiva nr. 309 (sigmoidal form) extremt bra värden på
rakhet, Detta bekräftar teorierna om att en stång med lägre värden på restspänningarna är
lättare att rikta, se figur 8.1. Se även bilagorna A8-A27 FEM-simulering av Henrik Överstam
som beskriver hur den plastiska töjningen fördelas från yta till centrum beroende på
dragskivevinkel och reduktionsgrad. Resultatexempel på de tre skivor som stämde bäst med
specifikationen presenteras nedan i figur 8.1.
Dragskiva
306
309
303

2α
10°
~4°
14°

Bärning
30 %
~36 %
32 %

Övergångsradie
~92 mm
~200 mm
13,8 mm

Rakhet (pilhöjd)
0,250 mm/m
0,147 mm/m
0,570 mm/m

Cylindricitet
22,6µm
31,3µm
23,3µm

Figur 8.1 Jämförelse, rakhet kontra skivvinkel och övergångsradie.

16
Bergsskolan Filipstad

Markus Böe

Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans livslängd.

2005-05-31

9 Diskussion
En fullständigt rak stång kan ej produceras utan att den riktas efter dragningen, vilket gör att
vi ej undviker problemet med kortvågigheten som sannolikt uppkommer i riktverket. Därför
är det av största vikt att ge stången de bästa förutsättningarna före riktningsoperationen för att
förbättra den dragna stångens rakhet och minska kortvågigheten.

9.1 Dragskivans geometri
Valet av dragskivans geometrier har en avgörande betydelse på behovet av riktverkan,
eftersom en låg nivå på restspänningarna ger en stång som mer lämpar sig för riktning. Detta
leder till att riktpolerverket kan ha en lättare ansättning och kortvågigheten kan reduceras till
ett minimum. Den lägre restspänningsnivån åstadkoms genom att välja en låg dragskivevinkel
[2α] och att noggrant definiera övergångsradien, som bör väljas ≥ 2,50*d1 Av ovanstående
skäl bör bärningens längd vara 50% av d1. Hårdhetsgradienter i tvärsnittet från yta till centrum
kan ges en jämnare fördelning genom att minska dragkonevinkeln [2α] (se bilaga 12.9-12.10).

9.2 Dragskivans slitage
När en lägre skivvinkel [2α] väljs kan slitaget i dragskivan reduceras genom att skivtrycket
minskas och därmed förbättras även smörjningen. Ökad distribution av smörjmedel medger
en ökning av bärningslängden utan risk för rivningar och att material svetsas fast i
hårdmetallen, dvs. det adhesiva slitaget minskas. Med en förbättrad rening av dragoljan kan
även det abrasiva slitaget minskas.

9.3 Smörjfilmstjocklek
Teoretiska beräkningar av smörjfilmens tjocklek vid olika skivvinklar bekräftar påståendet i
punkt 9.2. Ett beräkningsprogram som baseras på Reynolds wedge effekt finns på hemsidan
http://www.me.gatech.edu/jonathan.colton/me4210/wiredrawing.htm, detta har använts för
beräkning av de exempel som finns i figur 9.1
Skivvinkel [2∝]
Draghastighet [m/s]
Areareduktion [%]
d0 [mm]
d1 [mm]
Kontaktlängd [mm]
Bärningslängd [%]
Smörjfilmstjocklek [µm]

18°
1
13.1
11,80
11,00
2,56
40
0,050

12°
1
13.1
11,80
11,00
3,83
40
0,075

8°
1
13.1
11,80
11,00
5,73
40
0,110

figur 9.1 Beräkningsexempel på smörjfilmstjocklek

17
Bergsskolan Filipstad

Markus Böe

Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans livslängd.

2005-05-31

10 Rekommendationer
För att säkerställa produktionen av stång med hög kvalitet krävs ett antal åtgärder på
kringutrustningen till dragbänken samt att dragskivegeometrierna bör anpassas för specifika
ändamål.

10.1 Skivställning
Skivställarens utrustning bedöms som undermålig med hänsyn till kraven som ställs på
dragskivorna. Då dessutom mätutrustning saknas får detta betecknas som förvånande då
examensarbetet visat hur svårt det är att få en dragskivegeometri exakt definierad enligt
specifikation, trots att tre olika tillverkare involverats. Därmed ställs inte bara krav på
mätningsutrustningen utan även på den maskinpark som tillverkningen sker med. Ett sätt att
undvika variationer i tillverkning och mätning är att investera i en maskinutrustning med
väldefinierad tillverkningsprocess.

10.2 Dragbänken
Infästningen av dragskivehållaren bör förbättras för att säkerställa dragskivans vinkelräthet
gentemot dragslädarnas glidprismor. Med en väldefinierad dragskiva och en stadig infästning
kan behovet av att justera dragskivehållaren minimeras. Inskjutarens styrning
(hydraulik/elektronik) bör ses över, då det händer att dess dragbackar ansätts mitt under
dragoperationen vilket ger rivningar och material kommer att fastna i dragskivan med haveri
som följd.

10.3 Kringutrustning
Dragskivor kasseras ofta på grund av att kringutrustningen har brister, se stycke 10.2. Problem
uppstår ibland med att tråden går ur riktrullarna i det horisontella förriktverket, vilket leder till
skador på tråden samt att tråden endast är riktad i vertikalled när den träffar dragskivan. När
detta inträffar finns det förutom rakhetsproblem även risk för att material fastnar i
ingångskonan då ett smörjmedelstryck saknas. En inledare till slungrensningen uppvisar
sådana skador att det ej kan förbises att tråden ofta ligger bredvid det hjul som skall hindra
tråden att släpa i inledaren, detta gäller när klenare tråddimensioner dras. I den flygande
saxens utledare finns ett riktningsproblem som bör åtgärdas, när en stång klippts och den nya
änden skall föras in, missas hålet med 10-15 mm vilket ger en kraftig rekyl i utledarkonan
med risk för att ändkrok bildas.
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12 Bilagor
12.1 Riktanalys och verklig analys på stålsort OVAKO 803 D
C

Si

Mn

Min 0,98 0,20 0,25
Max 1,05 0,35 0,40
Riktanalys 803 D.

C
0,98

P

S

Cr

0,025

0,017
0,025

1,40
1,60

Ni
0,25

Mo
0,08

Cu

V

Al

B

Ti O

0,300

0,100

0,022
0,050

10

30

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

Al

0,23

0,29

0,015

0,018

1,41

0,15

0,05

0,180

0,010

0,030

Analys 803 D Charge L3389 TO5560397 Skalsvarvad tråd.

200

B Ti

O

N

1

3,4

75

8

2005-01-12

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

Al

1,00

0,25

0,28

0,018

0,021

1,44

0,15

0,04

0,196

0,005

0,031

Analys 803 D Charge L5331 TO 5560396 Valsad tråd.

7

N

B Ti

O

N

1

5,8

86

8

2005-02-17

12.2 Loggning av strömförbrukning

Figur 12.1 Graphtech Thermal Arraycorder.
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12.3 Beställda dragskivevarianter
2005-04-08

Beställningsmatris dragskivor DRABA OVAKO STEEL AB Hällefors
Hårdmetallkärnans djup minst 28mm (helst 30)
OBS!

Diameter 10.95 mm
(färdigmått)
Max 10.955 Min 10.945
Ingångsvinkel 50° , alternativt radie 8mm
Utgångsvinkel 50°
Bärning 50%= 5.48mm
Bärning 30%= 3.29mm
Reduceringskonans längd minst 9.7mm vid 10°
Reduceringskonans längd minst 6.9mm vid 14°

DRAGSKIVA KONVINKEL BÄRNING Radie mellan kona och bärning
D301

14°

50%

27mm

D302

14°

30%

10mm

D303

14°

50%

10mm

D304

10°

50%

10mm

D305

10°

50%

27mm

D306

10°

30%

27mm

D307

14°

30%

27mm

D308

10°

30%

10mm
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Figur 12.4
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Figur 12.5
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Figur 12.6
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Figur 12.7
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PROV
M
A
B
C
AB
AC
BC
ABC
1
H
H
H
H
H
H
H
H
2
H
H
L
L
L
L
H
H
3
H
H
H
L
H
L
L
L
4
H
L
H
L
L
H
L
H
5
H
L
H
H
L
L
H
L
6
H
L
L
H
H
L
L
H
7
H
H
L
H
L
H
L
L
8
H
L
L
L
H
H
H
L
9
SPECIAL SIGMOIDAL
S:a yH
7,21
3,61
4,04
3,02
3,87
4,48
3,49
3,43
S:a yL
0
3,60
3,17
4,19
3,34
2,72
3,71
3,78
S:a yH yL 7,21
0,02
0,87
-1,17
0,54
1,76
-0,22
-0,35
Divisor
8
4
4
4
4
4
4
4
Effekt 0,90079 0,00408 0,21758 -0,2913 0,13375 0,44058 -0,0542 -0,0874

S:a xH 7,36567 3,904
4,422 2,98867 4,16
3,75
4,33
4,04
S:a xL
0
3,46167 2,94367 4,377
3,20
3,62
3,04
3,33
S:a xH xL 7,36567 0,44233 1,47833 -1,3883 0,96
0,13
1,29
0,71
Divisor
8
4
4
4
4
4
4
4
Effekt 0,92071 0,11058 0,36958 -0,3471 0,23942 0,03142 0,32242 0,17625

Rakhet
RESULTAT
Valsad tråd
1
2
3
1,141
1,181 0,925
0,199
1,057 0,489
1,511
0,926 0,787
1,394
0,926 1,550
0,324
0,542 0,908
0,712
0,180 0,531
1,004
0,349 1,265
0,857
1,705 1,156

( A)Konvinkel
(B)Bärning
(C)Radie

Y
1,082
0,582
1,075
1,290
0,591
0,474
0,873
1,239
0

14°
50%
27mm

2005-05-31

Skalsvarvad tråd
1
2
1,351
1,371
0,734
1,310
1,046
1,490
1,142
0,759
0,329
0,894
0,348
0,726
0,209
0,240
0,846
0,793

3
1,394
1,192
1,031
1,239
1,220
0,540
0,344
1,549

X
1,372
1,079
1,189
1,047
0,814
0,538
0,264
1,063

10°
30%
10mm

OBS ej pilhöjd!

Figur 12.8 Exempel, beräkningsmodell för flerfaktorförsök

HV

265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
Avstånd yta-centrum

Figur 12.9 Hårdhetsprofil OVAKO 803D, 2α =14°, övergångsradie ~13,8 mm.

HV

265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
Avstånd yta-centrum

Figur 12.10 Hårdhetsprofil OVAKO 803D, 2α =10°, övergångsradie ~92 mm.

34
Bergsskolan Filipstad

Markus Böe

Processens inverkan på den dragna stångens rakhet samt dragskivans livslängd.

2005-05-31

Figur 12.11 Loggning av strömförbrukning dragskiva 302, skalsvarvad tråd, snitt 78 A.

Figur 12.12 Loggning av strömförbrukning dragskiva 307, skalsvarvad tråd, snitt 72,5 A.

Figur 12.13 Loggning av strömförbrukning dragskiva 306, skalsvarvad tråd, snitt 68,5 A.
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