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är tydligast.
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visat att redan under kalibreringen kan Ra-värdet minska med 0,8 µm – 1,3 µm.
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Summary
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By measuring the surface roughness of sheets of different qualities after cold rolling and temper
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possible to fulfil the requirements for surface 23 regarding the Ra value on sheets which have
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thickness reduction in the Tandem mill attain lower Ra values, especially regarding Docol 200
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used, tests have shown that already during the calibration of the rolls the Ra value drops 0,8 µm 1,3 µm.
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Andreas Argårds
2010-06-02
Borlänge

Page 1(56)

Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens
påverkan på ytjämnheten
Thesis No. E3940M
Andreas Argårds

Innehållsförteckning
Förord .............................................................................................................................. 1
1

2

Introduktion .............................................................................................................. 4
1.1

Bakgrund ............................................................................................................ 4

1.2

Problemformulering............................................................................................ 4

1.3

Syfte ................................................................................................................... 5

1.4

Avgränsningar .................................................................................................... 5

1.5

Arbetssätt ........................................................................................................... 5

1.6

Rapportdisposition .............................................................................................. 5

Teori ......................................................................................................................... 6
2.1

2.1.1

Ytjämnhetsparametrar ................................................................................ 7

2.1.2

Ytkoder för kallvalsat material vid SSAB i Borlänge ................................. 9

2.2

De sju förbättringsverktygen .............................................................................10

2.3

Anläggningen och tillverkningsprocessen ..........................................................14

2.3.1

Kallvalsning ..............................................................................................14

2.3.2

Glödgning .................................................................................................15

2.3.3

Trimvalsning .............................................................................................17

2.3.4

Valsslipen .................................................................................................17

2.3.5

Tidigare rapporter .....................................................................................18

2.4
3

Material .............................................................................................................19

Metoder för datainsamling och kartläggning ............................................................20
3.1

Mätutrustningar .................................................................................................20

3.2

Datainsamling ....................................................................................................20

3.2.1

Kartläggning av ytjämnhet ........................................................................20

3.2.2

Valsar .......................................................................................................21

3.2.3

Test av nya ytkombinationer .....................................................................21

3.3
4

Ytjämnhet ........................................................................................................... 6

Datanalys ...........................................................................................................22

Analys av data .........................................................................................................23
4.1

Kartläggning av ytjämnhet.................................................................................23

4.1.1

Erhållna ytor efter kallvalsningen i Tandem..............................................23

4.1.2

Trimvalsningens påverkan på ytjämnheten ...............................................31

4.2

Valsar ................................................................................................................34

4.3

Test av nya ytkombinationer ..............................................................................39

Page 2(56)

Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens
påverkan på ytjämnheten
Thesis No. E3940M
Andreas Argårds

5

4.3.1

Test nr 1 ....................................................................................................39

4.3.2

Test nr 2 ....................................................................................................41

4.3.3

Wyko-bilder testrullar ...............................................................................44

Resultat och diskussion ............................................................................................46
5.1

Metod ................................................................................................................46

5.2

Kartläggning av ytjämnhet.................................................................................46

5.3

Valsar ................................................................................................................47

5.4

Test av nya ytkombinationer ..............................................................................48

6

Slutsatser .................................................................................................................49

7

Förslag till fortsatt arbete .........................................................................................50

8

Referenser................................................................................................................51

Bilaga A – Kompletterande diagram ...............................................................................52

Page 3(56)

Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens
påverkan på ytjämnheten
Thesis No. E3940M
Andreas Argårds

1 Introduktion
Kraven på stålbandens yta varierar med produktens användningsområde. Vid pressning är
friktionen viktig för slutresultatet och friktionen påverkas av materialets ytjämnhet och det
smörjmedel som används[18]. Vid lackering är ytan viktig för slutresultatet och för att få ett
önskvärt resultat vid pressoperationer samt lackering produceras vanligen stålband med en
texturerad yta istället för en blank yta[19]. Även vid vidareförädling av stålbanden i form av
metallbeläggning ställs krav på bandens ytjämnhet då finare ytor används på band som skall
beläggas med tunnare zinkskikt samt grövre ytor för tjockare zinkskikt. För att generera en
texturerad yta på stålbanden används texturerade valsar i kallvalsverkets sista valspar samt vid
trimvalsningen[16]. Genom att variera ytråheten på dessa texturerade valsar kan olika ytor
erhållas på stålbanden.

1.1 Bakgrund
Vid kallvalsning i Tandemverket planeras en produktionsserie utifrån den önskade ytråheten
hos det valsade materialet. Den önskade ytråheten genereras av texturerade arbetsvalsar i
valspar 5. I dagsläget används tre olika valsytor:
Valsyta 13
Valsyta 34
Valsyta 48

Ra (vals): 0,30 – 0,45
Ra (vals): 2,20 – 2,80
Ra (vals): 3,60 – 4,10

En stor del, cirka två tredjedelar av valsarna har valsyta 48 och endast ett fåtal har valsyta 13.
När valsarna har körts i en produktionsserie måste de bytas ut för att sedan kunna återställas.
Valsarna återställs till önskad yta genom slipning och blästring, valsarna med valsyta 13
blästras dock inte utan slipas enbart.
Efter att materialet har kallvalsats finns huvudsakligen två processvägar för materialet.
Antingen går materialet över till verkets östra sida för metallbeläggning, när materialet skall
beläggas med ett zinkskikt så används olika ytråheter beroende på vilken tjocklek på
zinkskiktet som önskas. Den andra processvägen är glödgning som sker antingen i klockugn
eller i den kontinuerliga glödgningslinjen. Efter att materialet har glödgats trimvalsas det, vid
trimvalsning används också texturerade valsar beroende på vilken ytråhet som önskas.

1.2 Problemformulering
SSAB vill kartlägga ytjämnheten efter kallvalsning samt hur trimvalsningen påverkar
materialets ytjämnhet. Detta för att undersöka om det är möjligt att minska ner antalet valsytor
som används i kallvalsverket. En minskning av antalet valsytor skulle underlätta planeringen
av produktionskampanjerna och därmed förbättra möjligheterna att planera produktionen i
kallvalsverket utifrån de efterföljande linjernas planerade körningar. Antalet valsbyten skulle
även kunna minskas ner, vilket skulle minska kostnaderna.
Hur påverkas materialets yta av trimvalsningen?
Finns det skillnader med avseende på olika hårdhetskvalitéer?
Finns det material som kan konverteras från valsyta 34 till valsyta 48 i Tandemverket? D.v.s.
kan man generera olika ytjämnheter genom att använda olika valsytor enbart vid
trimvalsningen?
Hur varierar valsarnas ytjämnhet under en produktionsserie? Vilka samband finns mellan
dessa variationer och den för materialet erhållna ytjämnheten?
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1.3 Syfte
Syftet med detta projekt är att kartlägga vilka ytor som genereras på banden vid
kallvalsningen samt hur trimvalsningen påverkar materialets ytjämnhet och om det är möjligt
att konvertera några material med avseende på valsyta i Tandemverket. Denna kartläggning
syftar till att se om det är möjligt att minska användandet av någon valsyta i Tandemverket.

1.4 Avgränsningar
Undersökningen har avgränsats till att omfatta sex hållfasthetsklasser (DOC200, DOC600DP,
DOC800DP, DOG200, DOG600DP, DOG800DP) samt två av tre aktuella ytor i
Tandemverket (valsyta 34 och 48). Efter Tandemverket finns flera processvägar för
materialet, i syfte att kartlägga trimvalsningens påverkan på ytjämnheten har arbetet
avgränsats till att enbart följa material som går igenom den kontinuerliga glödgningslinjen.
För att kartlägga de erhållna ytorna efter kallvalsningen har även en del material som går till
verkets östra sida undersökts (Dogal), detta gäller enbart material som valsats med valsyta 34 i
Tandemverket.

1.5 Arbetssätt
För kartläggning av trimvalsningens påverkan på ytjämnheten har ytjämnheten på stålet mätts
såväl innan som efter trimvalsning. Med hjälp av insamlad data har detta sedan analyserats
statistiskt med hjälp av olika förbättringsverktyg. Även de aktuella valsarna har mätts före
samt efter användning för att samla in data som har analyserats med avseende på det slitage
som sker under en produktionsserie.

1.6 Rapportdisposition
Efter inledningskapitlet följer ett teoretiskt kapitel med tre större huvuddelar samt en mindre
del på slutet. Den första delen av teorikapitlet syftar till att klargöra vad ytjämnhet är och att
förklara de olika ytjämnhetsparametrar som förekommer i rapporten. Den andra delen redogör
för sju olika kvalitetsverktyg som kan användas vid förbättringsarbeten Den tredje och sista
huvuddelen går på ett översiktligt sätt igenom vad som sker vid de olika
tillverkningsprocesserna kallvalsning, glödgning och trimvalsning. Rapportens tredje kapitel
är ett metodkapitel. Kapitlet syftar till att klargöra vilken mätutrustning som använts, vilka
parametrar som mätts samt vilka mätvillkor som använts vid mätningarna. Kapitlet syftar även
till att redogöra för hur datainsamlingen gått till rent praktiskt. Efter metodkapitlet följer
analyskapitlet där insamlad data presenteras och analyseras. Kapitlet följs av ett resultat och
diskussionskapitel där en diskussion förs kring de presenterade resultaten, efter detta kapitel
presenteras slutsatserna i ett eget kapitel.
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2 Teori
I detta kapitel presenteras teori som är relevant för rapporten. I början redogörs det för
begreppet ytjämnhet och de olika ytjämnhetsparametrar som använts under arbetet. Sedan
presenteras de sju förbättringsverktygen, anläggningen och tillverkningsprocessen, tidigare
rapporter om ytjämnhet samt de stålsorter som är aktuella i rapporten.

2.1 Ytjämnhet
Vid tillverkning av detaljer uppstår av olika skäl avvikelser från den ideala ytan, dessa
avvikelser kan vara såväl önskade som oönskade. Avvikelserna på ytan har olika våglängd
beroende på hur de uppkommit och dess amplitud kan variera oberoende av våglängden. Figur
1 visar detta. [13]

Figur 1 Våglängd och amplitud[13]
Ytjämnheten är de kortvågiga avvikelserna, att dessa uppkommer beror på bortfrätning,
bortslitning eller deformering av materialkorn vid bearbetning eller behandling av ytan. Ytan
har ofta ett typiskt utseende som är karaktäristiskt för den bearbetningsmetod som använts. Ett
materials ytjämnhet är starkt bidragande till materialets ytegenskaper som exempelvis
smörjning och utseende. De regelbundna och oftast mer långvariga avvikelserna särskiljs från
ytjämnheten och kallas formavvikelser. De avvikelser som ligger i våglängdsområden närmast
ytjämnheten kallas för vågighet. Figur 2 visar skillnaden mellan ytjämnheten, vågigheten och
formavvikelsen.[13]

Figur 2 Skillnaden på ytjämnhet, vågighet och form
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För att mäta en ytas profil är det vanligast förekommande att man använder ett
släpnålsinstrument som får registrera ytans profil tvärs bearbetningsspåren. När mätspetsen på
instrumentet färdas längs med ytan beskriver den ytans profil. Profilen översätts sedan till
digital form av mätutrustningen.
När en profil mäts så mäts den över en viss referenslängd, även kallad cut-off. Den längd som
används för att utvärdera profilen består av en eller flera referenslängder och kallas för
utvärderingslängd. Vid mätning används också en start- och stoppsträcka vilket är nödvändig
för att få en jämn hastighet på mätnålen. Start- och stoppsträckan är ofta lika långa som
referenslängden men den kan också vara kortare. I Figur 3 visas skillnaden mellan
begreppen.[13]

Figur 3 Utvärderingslängd och referenslängd

2.1.1 Ytjämnhetsparametrar
Ytjämnhet kan mätas med flertalet olika parametrar, nedan presenteras de parametrar som är
aktuella i denna rapport.
Ra – Profilens aritmetiska medelvärde
Ra-värdet är det aritmetiska medelvärdet av profilens höjdkoordinater inom referenslängden.
Vilket motsvarar avståndet mellan de två linjer som bildas då arean under de materialfyllda
topparna på ovansidan av medellinjen samt dalarna under medellinjen omvandlas till
rektanglar.[13] Figur 4 visar principen för mätning av Ra-värdet.

Figur 4 Profilens aritmetiska medelavvikelse – Ra [5]
Ra-värdet är stabil ur mätsynpunkt eftersom att det är relativt okänsligt mot enstaka
ytavvikelser i form av höga toppar eller djupa dalar. Värdet visar även storleken på
ytavvikelsen oavsett om den är i form av en topp eller en dal, detta gör att Ra-värdet normalt
används som en parameter för att styra storleken på ytjämnheten. [13]
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RPc – Toppantalet
RPc-värdet, även kallat peak count anger antalet profiltoppar per cm. För att räknas som en
topp skall profilen överstiga den förinställda snittnivån
och därefter understiga snittnivån
. Figur 5 visar en profils toppar (märkta P) samt de båda snittlinjerna.[15]

Figur 5 Toppantal – RPc [15]
Rz – Maximal profilhöjd
Rz-värdet visar avståndet mellan profilens högsta topp och djupaste dal inom den aktuella
referenslängden. Normalt sätt så mäts Rz-värdet över flera referenslängder och ett medelvärde
tas då fram, detta gör att en enstaka avvikelse har mindre inverkan på slutresultatet. Figur 6
visar hur den maximala profilhöjden utvärderas.[12]

Figur 6 Mätning av den maximala profilhöjden Rz [12]
För att räkna fram Rz-värdet i exemplet ovan summeras de fem uppmätta värden (Rz1 till
Rz5) och delas på fem för att få fram medelvärdet.
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2.1.2 Ytkoder för kallvalsat material vid SSAB i Borlänge
När en beställning görs anges en speciell yta i form av en tvåsiffrig kod. Koden anger ett
intervall inom vilket materialets Ra-värde får variera. Intervallerna som gäller är följande:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,00 - 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - 1,00
1,00 - 1,25
1,25 - 1,50
1,50 - 1,75
1,75 - 2,00
2,00 - 2,25

En yta anges med två siffror. Den första siffran anger nedre gräns och den andra siffran anger
den övre gränsen. För den nedre gränsen används det lägsta av de två värdena vid den angivna
siffran och tvärtom för den högre gränsen. Om exempelvis yta 13 beställs så får Ra-värdet
variera mellan 0,00 och 0,75. Beställs istället yta 48 får Ra-värdet variera mellan 0,75 och
2,00 och så vidare. [10]
För att erhålla den önskade ytan används ett antal kombinationer av valsar som är texturerade
med olika ytråheter. De vanligast förekommande ytorna vid den kontinuerliga
glödgningslinjen är:
Band

Vals par 5 Tandem

Vals Trimverk Konti

yta 23:
Ra band: 0,25 – 0,75

yta 34
Ra vals: 2,2 – 2,8

yta 13
Ra vals: 0,30 – 0,45

yta 47:
Ra band: 0,75 – 1,75

yta 48
Ra vals: 3,6 – 4,1

yta 57
Ra vals: 2,6-3,1

yta 57:
Ra band: 1,0 – 1,75

yta 48
3,6 -4,1

yta 57
2,6 – 3,1

[10]

Dessa ytor finns i flera utföranden, yta 57 finns i tre utföranden: 57, V57 och T57. Där V
betyder att banden skall våttrimmas, T betyder att banden skall torrtrimmas, finns ingen
bokstav angiven framför ytkoden spelar det ingen roll om banden torr- eller våttrimmas. Att
bandet våttrimmas innebär att trimvalsningen sker med emulsion medans en torrtrimning sker
utan emulsion.
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2.2 De sju förbättringsverktygen
Vid arbete med kvalitetsförbättringar krävs ett underlag i form av data som sedan analyseras.
Att alla företag måste deltaga i förbättringsarbete var något man insåg tidigt i Japan, detta
innebar även att de statistiska verktyg som skulle användas måste vara enkla men ändå
effektiva. Detta ledde till att the seven QC-tools (quality control tools) sammanställdes för
detta ändamål. Dessa verktyg är i Sverige kända som de sju förbättringsverktygen eller de sju
QC-verktygen. Dessa sju verktyg presenteras nedan.[1]
Datainsamling
Ett av de viktigaste stegen i ett program för kvalitetsförbättringar är datainsamlingen. Det är
av yttersta vikt att det finns ordentliga beslutsunderlag till den aktuella frågan, om insamlad
data på något vis är missvisande eller rent av felaktig hjälper inte ens någon av de mest
sofistikerade analysmetoderna. Samtidigt är det meningslöst att samla in data oavsett hur bra
den är om man inte vet vad den skall användas till. Det är viktigt att det från början klargörs
vad som är kvalitetsproblemet och vilka fakta som behövs för att belysa det aktuella
problemet. [1]
Histogram
När stora mängder data skall presenteras kan det vara svårt att presentera varje enskilt
mätvärde i figuren, då kan data istället delas in i klasser. En rektangel får sedan representera
en klass, där rektangelns bredd anger klassens bredd och rektangelns höjd anger antalet
värden i klassen. Figur 7 visar ett exempel på hur data har klassindelats och presenteras i ett
histogram. [1]

Figur 7 Histogram [1]
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Paretodiagram
Oftast finns det flera problem som är aktuella att lösa i samband med ett program för
kvalitetsförbättring. Men oftast kan bara ett problem lösas åt gången. För att kunna prioritera
problemen och bestämma i vilken ordning de skall lösas är paretodiagrammet ett bra verktyg.
Figur 9 visar ett exempel på ett paretodiagram över olika typer av defekter. Stapelns höjd
anger antalet defekter och de olika typerna av defekter är sorterade efter hur ofta de
förekommer med den vanligast förekommande defekten längst till vänster. Diagrammet i
figuren innehåller även en linje som illustrerar det kumulerade antalet defekter. [1]

Figur 8 Paretodiagram [1]
Med hjälp av paretodiagrammet kan man avgöra vilket problem som ska lösas först. Det är
vanligt att ett litet antal feltyper står för en mycket stor del av det totala antalet fel. Viktigt att
påpeka är också att det inte alltid är det mest förekommande felet som är viktigast att lösa
först, i det här fallet är exempelvis konsekvenskostnaden för felet en minst lika viktig variabel
som måste beaktas. [1]
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Orsaks-verkan-diagram
När de bakomliggande orsakerna till ett problem skall analyseras är orsaks-verkandiagrammet ett bra verktyg. Först beskrivs grovt sett olika tänkbara orsaker till problemet i
diagrammet, se Figur 9.

Figur 9 Orsaks-verkan-diagram[1]
Nästa steg är att ta en av de beskrivna orsakerna och försöka hitta orsaker till den. Den här
processen kan sedan upprepas i flera steg, vilket gör att till slut finns det ett stort antal pilar i
diagrammet. Med hjälp av orsaks-verkan-diagram kan ofta ett eller flera troliga orsaker till ett
problem pekas ut. Diagrammet kan även ge tydliga indikationer på områden där ett större
dataunderlag behöver samlas in. [1]
Uppdelning
Ofta finns det variationer i data som samlats in, ett sätt att få fram orsakerna till dessa är
uppdelning. Det är ofta nödvändigt att dela in data i grupper och en grundregel vid analys av
data är att data med olika ursprung i största möjliga mån inte skall blandas ihop. Grunderna
till uppdelningen kan variera, nedan presenteras några exempel på vad uppdelningen kan
grundas på.
Material:

- Leverantör
- Lager
- Tid sedan inköp

Maskin:

- Typ
- Ålder
- Tillverkningstillfälle [1]
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Sambandsdiagram
När ursprungsbetingelserna varierar mer kontinuerligt kan det vara svårt och ibland omöjligt
att göra en uppdelning av data. Istället kan det vara lämpligt att göra ett sambandsdiagram
som exempelvis visar hur en produktegenskap varierar i förhållande till en viss
bakgrundsvariabel. Figur 10 visar ett exempel på ett sambandsdiagram, figuren visar hur en
produkts hårdhet varierar i förhållande till en temperatur. Det är vanligt att det är flera
parametrar som påverkar den aktuella produktegenskapen och då är det lämpligt att ta fram ett
sambandsdiagram för varje parameter. De samband som fås fram kan exempelvis användas
för att övervaka en process, ibland är det enklare att övervaka en parameter istället för själva
produktegenskapen. När sambandsdiagram används bör man hela tiden vara medveten om att
det finns nonsenssamband. Det kan exempelvis vara så att både produktegenskapen och den
aktuella parametern samvarierar med en tredje parameter, detta leder till att det ser ut att
finnas ett samband mellan produktegenskapen och den första parametern fast så inte är fallet.
[1]

Figur 10 Sambandsdiagram [1]
Styrdiagram
När data skall illustreras är det viktigt att man gör det grafiskt i största möjliga mån då detta
oftast förenklar tolkningen av resultatet. Styrdiagrammet är ett av de mest användbara sätten
för att presentera data, ett styrdiagram visar förändring för en egenskap som en funktion av
tiden. Idén bakom styrdiagrammet är att med jämna mellanrum ta ut och mäta ett antal enheter
från ett processflöde, dessa mätvärden slås sedan samman till exempelvis ett medelvärde och
prickas sedan in i ett diagram, som Figur 11 visar. Genom att göra dessa stickprov
kontinuerligt blir det möjligt att se om och när en förändring skett i den aktuella processen. [1]

Figur 11 Styrdiagram[1]
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2.3 Anläggningen och tillverkningsprocessen
Material som anländer till SSAB i Borlänge bearbetas först i bredbandverket. I
bredbandverket värms ämnet upp och varmvalsas sedan till ett långt band. Innan bandet kan
kallvalsas måste de järnoxider som bildats på råbanden avlägsnas. Dessa järnoxider som även
kallas glödskal avlägsnas med hjälp av en betningsprocess. Betningen sker i en kontinuerlig
process där banden passerar kar med uppvärmd saltsyra. Efter betningen kan materialet
antingen säljas i varmvalsat tillstånd eller om tunnare tjocklekar önskas så går materialet
vidare för kallvalsning.[16]

2.3.1 Kallvalsning
Kallvalsning innebär att valsningen sker under materialets rekristallisationstemperatur, oftast i
rumstemperatur. Kornen i materialet som valsas förlängs under processen och blir därmed
tillplattade samt utdragna och håller sig så, se Figur 12.[14] Tjockleksreduktionen av bandet
åstadkommes dels genom en hög kraft mellan valsarna samt drag mellan de olika
valsparen.[16] När ett band valsas är det inte möjligt att ha tillräcklig dragspänning i ändarna
av bandet, detta leder till att bandet blir lite för tjockt i början och slutet.

Figur 12 Strukturförändring vid kallvalsning [14]
Under kallvalsningen deformationshårdnar materialet och möjligheten att ytterligare
deformera material avtar successivt. När materialet har reducerats till en viss grad måste det
glödgas för att det skall vara möjligt att bearbeta det ytterligare. Efter kallvalsningen är även
materialet försett med restspänningar vilka kan avlägsnas med hjälp av glödgning.[14]
Förutom att förändra materialets absoluttjocklek så kan även materialets egenskaper, planhet
och ytfinhet styras och påverkas när det kallvalsas. [8] Kallvalsningen vid SSAB Borlänge
sker i Tandemverket, se Figur 13 för skiss.

Figur 13 Skiss över Tandemverket SSAB Borlänge [8]
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Som figuren visar så består Tandemverket av fem valspar. De fyra första paren är av så kallad
kvartotyp vilken innebär att två arbetsvalsar samt två stödvalsar används i varje par. Det femte
paret skiljer sig från övriga genom att det är av så kallad six-high konstruktion där även en
mellanvals används som ligger mellan arbetsvalsen och stödvalsen. För majoriteten av
produktprogrammet används blästrade ytor på arbetsvalsarna i par 5. Råheten på valsarnas
ytor avtar under valsningen vilket innebär att valsarna måste bytas ut med jämna mellanrum.
Figur 14 visar hur Ra-värdet minskar med antal valsade varv på valsen (50000 varv motsvarar
ungefär 82 km på en vals med diameter 520 mm).[16]

Figur 14 Förändring av ytråheten hos valsarna i par 5 [16]
I Tandemverket används emulsion vid valsning. Emulsionen består av 0,5 – 4 % olja blandat
med vatten och används för att smörja, rengöra samt kyla valsar och bandyta.[16] I och med
att emulsionen har en smörjande effekt så förhindras metallisk kontakt mellan valsen och
bandet som valsas. Detta är viktigt för att minska ner slitaget på valsarna samt för att undvika
dåliga ytor på bandet. Hydrodynamisk smörjning innebär att två ytor skiljs helt och hållet på
grund av smörjfilmen medan gränsskiktssmörjning innebär att enbart ytornas toppar kommer i
kontakt med varandra. Vid kallvalsning önskas en gränsskiktssmörjning eftersom att en låg
friktion eftersträvas, dock inte så låg att valsen riskerar att slira på bandet då detta kan leda till
problem. En hydrodynamisk smörjning leder även till att bandets yta blir dålig. [8]

2.3.2 Glödgning
När materialet kallvalsas deformationshårdnar det, för att uppnå en lämplig hårdhet för
leverans så glödgas materialet efter kallvalsningen. Vid glödgning sker en rekristallisation av
materialet, nya korn med en mindre mängd dislokationer bildas, detta leder till att materialet
får tillbaka sin ursprungliga hårdhet. Glödgningen av materialet kan ske antingen i en
klockugn eller i en kontinuerlig ugn. Vid glödgning i klockugn så tar processen upp till tre
dygn, detta eftersom att det tar lång tid att värma upp och sedan svalna av stora bandrullar.
När glödgningen sker i en kontinuerlig ugn så tar hela processen cirka tio minuter. Eftersom
att processen är så pass snabb är det möjligt att styra temperaturförloppet optimalt.[8] Figur 15
visar en skiss över kontiglödgen (kontinuerliga glödgningslinjen) vid SSAB Borlänge.
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Figur 15 Skiss över kontinuerliga glödgningslinjen SSAB Borlänge [5]
När bandet glödgas upphettas det först till en temperatur på mellan 700º - 860º C för att sedan
kylas ner till rumstemperatur med hjälp av gas och vatten. I vattnet är det möjligt att kyla
bandet med en hastighet av 1000º C per sekund, detta används vid martensithärdning. Efter
kylningen värms bandet återigen upp, den här gången till en temperatur på 240º till 400º C.
Den här uppvärmningen kallas snabbåldring. Figur 16 visar hur temperaturen kan variera
under ett glödgningsförlopp.

Figur 16 Temperaturen under ett glödgningsförlopp
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2.3.3 Trimvalsning
Lågkolhaltig järnplåt som lagrats en längre tid kan vid pressning utveckla så kallade
flytfigurer – töjda zoner. Den här företeelsen är känd som Lüders band och medför att den del
av plåten som pressas som först når upp till den övre sträckgränsen också lättast fortsätter att
plasticeras.[17] Det här fenomenet kan dock åtgärdas genom att man direkt efter glödgningen
av materialet valsar det igen, den här gången med en liten deformation (ca 1 %). Den här
sekundära kallvalsningen kallas trimvalsning.[8]
Trimvalsningen sker oftast i ett stick och vanligtvis styrs trimvalsningen mot en bestämd
förlängning till skillnad mot vanlig kallvalsning som styrs mot en absolut tjocklek.
Trimvalsningen är också viktig för att kunna åstadkomma en god planhet på stålbanden samt
att erhålla det ytutseende som önskas.[8] I trimvalsverken används arbetsvalsar som är
anpassade för att ge det trimvalsade bandet den önskade ytjämnheten, både blästrade valsar
och endast slipade valsar används. De blästrade arbetsvalsarna till trimverket i
glödgningslinjen kromas efter att de har blästrats.[16]

2.3.4 Valsslipen
Det finns flera olika metoder som kan användas till texturering av valsar, dessa kan delas in i
kategorier beroende på om tekniken frambringar slumpmässiga mönster, delvis bestämda eller
helt bestämda mönster.
Slumpmässiga mönster
Den äldsta metoden av de som producerar slumpmässiga mönster är stålsandsblästring som
introducerades för cirka 65 år sedan. Valsarna blästras då med hårda små stålkulor. Den här
tekniken är svår att kontrollera när ett specifikt intervall av ytjämnhet önskas. En metod som
togs fram för att komma undan de här problemen är texturering med hjälp av
elektronurladdning, i den här processen används många små elektriska urladdningar för att
åstadkomma en grövre yta. Electro Chromium Deposition är den senast utvecklade
textueringstekniken. I den här tekniken skapar man en grövre yta genom att låta halvsfärer av
krom bildas på ytan med hjälp av elektrokemisk tillväxt.[18]
Semibestämda mönster
Lasertexturering skapar en grövre yta genom att en laser skapar små smältpunkter. Den här
metoden är i dagsläget ovanlig ute i industrierna. Anledningen till att den är semibestämd är
att det endast är möjligt att styra avståndet mellan smältpunkterna i en riktning.[18]
Bestämda mönster
Elektronstråletexturering är en metod som skapar ett bestämt mönster. En energirik
elektronstråle skapar kratrar på ytan som ska textureras, elektronstrålen består av partiklar
som får bort den smälta metallen ur kratern. En del maskiner som använder den här tekniken
kan skapa 200 000 kratrar per sekund. Den här tekniken kan användas till att simulera de
tidigare nämnda teknikerna. Detta betyder att med hjälp av elektronstråletexturering kan allt
från slumpmässiga till bestämda mönster skapas.[18]
Den teknik som kallvalsverket vid SSAB Borlänge använder idag är stålsandsblästring.
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2.3.5 Tidigare rapporter
Undersökningar gällande det tillverkade materialets ytjämnhet och texturerade valsar med
mera har tidigare gjorts vid SSAB i Borlänge. I det här avsnittet presenteras en del för den här
rapporten relevanta fakta och erfarenheter som dokumenterats i tidigare rapporter.
I samband med att krombelagda valsar testades 1988 undersöktes ytjämnheten på både
kromade och ej kromade valsar samt i viss mån på det valsade materialet. De erfarenheter som
drogs då var: [6]
-

De kromade valsarna var inte bättre än de ordinarie valsarna
Alla vassa toppar på valsarnas yta bryts av redan under synkroniseringen
och efter några rullar har valsen sitt Ra-värde som sedan sjunker med
ungefär 0,1 µm per 100km
Tjock plåt får ett högre Ra-värde än tunn plåt
Mjuk plåt för ett högre Ra-värde än hård plåt

Under våren 1998 gjordes ett test med sex stycken rullar av en mjuk kvalitet som skulle till
Dogallinjen men hade spärrats på grund av kantskador. Tre rullar valsades med blanka valsar i
Tandem och med grov valsyta i trimverket(valsyta 57), de andra tre rullarna valsades med
grov yta både i Tandem (valsyta 48) och i trimverket (valsyta 57). Följande erfarenheter drogs
av detta test: [9]
-

-

Vid valsning av rullarna med den grövre ytan i Tandem överfördes
valsarnas yta med cirka 20 % till plåtens yta. Vid trimvalsningen av dessa
rullar som skedde med nya valsar ökade plåtens Ra-värde med 0,3 – 0,5
µm.
De tre rullarna som valsades med blankvalsar i Tandem klarade inte av
ytjämnhetskraven efter trimvalsningen.
En av rullarna som valsades med blank yta i Tandem trimvalsades en andra
gång och uppfyllde då ytjämnhetskraven.
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2.4 Material
De material som är aktuella i den här rapporten presenteras nedan i Tabell 1.
Tabell 1 Material
Material

Brottgräns (N/mm²)

DOC200

280 - 380

DOC600DP

600 - 700

DOC800DP

800 - 950

DOG200

300 - 440

DOG600DP

600 - 700

DOG800DP

800 - 950

DOC står för Docol vilket är varumärket för SSAB:s kallvalsade stål. Docol 200 är ett mjukt
stål vilket har bra formningsegenskaper och lämpar sig väl för svetsning. DOG står för Dogal
vilket är varumärket för SSAB:s zinkbelagda stål. Dessa stål kan levereras med olika tjocklek
på zinkskiktet beroende på kundens önskemål. Förkortningen DP betyder att stålet har en
tvåfasstruktur (dual phase). Där den ena fasen är mjuk (ferrit) vilket ger bra
formningsegenskaper medans den andra fasen är hård (martensit) och ger stålet styrka. DPstålen används exempelvis till sidokrockskydd i bilar.[11]
Två rullar av samma stålsort kan ha olika MS-nummer. MS står för materialspecifikation och
anger hur materialet skall tillverkas, utifrån MS-numret kan exempelvis glödgningskod och
provlägen med mera hämtas. I MS ingår även ÄS som står för ämnesspecifikation.
Ämnesspecifikationen innehåller information om de i stålämnet ingående legeringsämnena
när stålämnet kommer till verket.
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3 Metoder för datainsamling och kartläggning
Under detta projekt har ytjämnhet mätts på både valsar och på band. På valsarna har Ra-värdet
mätts och på plåten har Ra- och RPc-värdet mätts samt i mindre omfattning Rz-värdet.

3.1 Mätutrustningar
Ytjämnhetsmätningarna har utförts med en bärbar ytjämnhetsmätare. Modellen som använts
är en MarSurf PS1, se Figur 17.

Figur 17 Bärbar ytjämnhetsmätare, MarSurf PS1[4]
Modellen som använts är av typen släpnålsinstrument vilket också är den vanligast
förekommande typen. En nål försedd med en fin mätspets av diamant förs över ytan samtidigt
som nivåvariationerna registreras elektroniskt av en givare. Signalen förstärks sedan och
digitaliseras, all behandling av signalen så som filtrering och parameterutvärdering sker
således i digital form. [13]
På ett mindre antal provbitar har kompletterande ytjämnhetsmätningar gjorts med hjälp av ett
ljusinterferensmikroskop, modell Wyko NT 2000.

3.2 Datainsamling
Under detta projekt har ytråheten mätts kontinuerligt på utvalda stålsorter för att kartlägga hur
den varierar samt vilken påverkan trimvalsningen har. Experiment har även utförts där nya
kombinationer av ytor mellan Tandemverket och kontiglödgen har testats. Under projektets
gång har även ytor på valsar mätts för att kartlägga hur mycket de slits och vilka variationer
som finns. Om inte annat anges har mätningarna skett med en cut-off på 0,8 mm och över 5
referenslängder. För beräkningen av RPc-värdet har snittnivåerna ± 0,50 µm använts. Dessa
mätvillkor överensstämmer med de som finns angivna i Svensk Standard för mätning av Raoch RPc-värden för plåt och band av metalliska material (ej enligt bilindustrins standard)[15].
Mätningarna har skett på fem mätpunkter och ett medelvärde har sedan tagits fram.

3.2.1 Kartläggning av ytjämnhet
Efter att materialet har kallvalsats lagras rullarna en tid i inloppslagret till kontiglödgen. Med
hjälp av den portabla ytjämnhetsmätaren har Ra-, RPc- och till viss del Rz-värdet mätts.
Mätningarna har utförts uppe på rullen och skett i riktning tvärs valsriktningen. Mätningarna
efter kontiglödgen har skett i materiallabbet på reservprovstavarna. Allt material dragprovas
innan det lämnar SSAB, två stycken provstavar tas i regel ut. Där den ena dragprovas och den
andra sparas som reserv en tid. Mätningarna har skett på reservprovstavarna, med hjälp av
graderna på provstavarna är det möjligt att identifiera vilken sida som är ovansidan.
Provstavarna är även märkta med en kod som visar från vilken position på bandet provstaven
tagits ut, detta gör det möjligt att identifiera vilken riktning som är tvärs valsriktningen.
Majoriteten av mätningarna har utförts på provstavar uttagna i rullens främre ände, centralt i
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breddläge och tvärs valsriktningen (provläge 17). En del material (Dogal) som går till östra
sidan har också mätts. Detta material har mätts med hjälp av den portabla mätutrustningen och
mätningarna har skett uppe på rullar som ligger i lagret. Mätningarna har utförts tvärs
valsriktningen. I Tabell 2 presenteras antalet mätvärden (antalet rullar som blivit mätta) som
ligger till grund för statistiken som presenteras i resultatkapitlet.
Tabell 2 Antal mätta rullar
Stålsort

Antal mätvärden
efter Tandem

Antal Mätvärden
efter Konti

DOC200

61

59

DOC600DP

45

39

DOC800DP

46

45

DOG200

16

Ej Kontimaterial

DOG600DP

10

Ej Kontimaterial

DOG800DP

14

Ej Kontimaterial

3.2.2 Valsar
I valsslipen har Ra-värdet på valsarna från par 5 i tandemverket samt trimvalsarna efter den
kontinuerliga glödgningslinjen mätts. När valsarna är slitna efter användning har Ra-värdet
mätts av personalen innan omslipning, även valsens diameter innan omslipningen har bokförts
för att möjligöra en koppling till hur långt valsen har gått under föregående körning. Valsarna
till par 5 i Tandemverket blästras efter slipning och valsarna till kontiglödgens trimverk
blästras samt kromas efter slipningen. Efter kromning/blästring har Ra-värdet mätts av
personalen i valsslipen.

3.2.3 Test av nya ytkombinationer
Vid försöken med nya kombinationer av ytor har provbitar från det aktuella materialet klippts
av innan kontiglödgen i samband med att materialet svetsats in i linjen samt efter
kontiglödgen. Genom att klippa provbitar i samband med svetsningen har provbitar utan
tjockleksfel från Tandem erhållits. Ytjämnheten har sedan mätts på provbitarna, 10 stycken
mätpunkter har använts och mätningarna har skett över hela bandets bredd tvärs
valsriktiningen, på bandets ovansida. De parametrar som mätts på banden är Ra- och Rz-värde
samt RPc.
3.2.3.1 Upplägg test nr 1
I testet ingick fem stycken rullar DOC200 som skulle levereras med yta 23, glödgas med
glödgningskod 39 och hade MS 35098. Bandtjockleken för dessa rullar var 0,95mm. Tre utav
dessa rullar lades in i en yta 48 kampanj i Tandem och valsades således med fel yta, ordinarie
yta är den finare 34-ytan. Rullarna lades in efter att 15, 33 och 99 km band valsats genom par
5. Efter att varje testrulle hade valsats plockades valsarna i par 5 ur och Ra- och Rz-värdet
mättes på 5 mätpunkter. Valsarnas yta mättes även efter kalibrering och efter att hela
kampanjen körts klart. De två återstående rullarna valsades i en kampanj med yta 34. Tabell 3
visar de ytor som ingick i testet.
Alla rullarna i testet kördes sedan igenom konti vid samma tillfälle och trimvalsades med yta
13 (blankvals).
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Tabell 3 Ytorna i test nr 1
Testrullar

Valsyta Tandem

Valsyta trimvalsning

Ordinarie yta 23 (2 st rullar)

34

13

Testyta (3 st rullar)

48

13

3.2.3.2 Upplägg test nr 2
I testen ingick två stycken rullar DOC200, dessa rullar skulle levereras med yta 23, glödgas
med glödgningskod 39 och hade MS 35098. Bandtjockleken efter kallvalsningen i tandem var
1,19 mm. Rullarna lades in i en kampanj i Tandem med valsyta 48 och valsades således med
för grov yta mot vad specifikationen för yta 23 säger. Rullarna valsades genom par 5 när
valsarna använts i 68 km respektive 70 km. Rullarna kördes sedan på ordinarie vis genom
Konti och trimvalsades med valsyta 13 (blankvals). Provbitarna klipptes i främre respektive
bakre ände av provrullarna både före och efter Konti.

3.3 Datanalys
Insamlad data har analyserats med hjälp av de sju förbättringsverktygen. De verktyg som
använts utöver datainsamlingen är histogram som använts för att visa spridningen på uppmätta
värden. Sambandsdiagram har använts för att undersöka möjliga samband mellan egenskaper
och parametrar. Uppdelning har även använts för att de analyserade dataunderlaget skall ha så
liten påverkan som möjligt från andra parametrar än den som undersöks.
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4 Analys av data
I detta kapitel analyseras de mätningar och försök som utförts. Först analyseras
kartläggningen av ytorna på de producerade banden före och efter trimvalsning, sedan
analyseras mätningarna som utförts på valsar. Sist i kapitlet analyseras försöken med nya
ytkombinationer.

4.1 Kartläggning av ytjämnhet
Ytjämnheten på stålbanden har kartlagts efter valsning samt efter trimvalsning för att
undersöka vilka ytor som genereras under kallvalsning samt hur trimvalsningen påverkar
dessa ytor.

4.1.1 Erhållna ytor efter kallvalsningen i Tandem
Figur 18, Figur 19 och Figur 20 visar spridningen på de uppmätta Ra-värdena för DOC200,
DOC600DP och DOC800DP som valsats med yta 48 i Tandem i histogramform. Diagrammen
visar att det mjukaste materialet, DOC200 har en större spridning än de hårdare materialen.
Centrum av spridningen är också mer högerförskjuten, dvs. förskjuten mot ett högre Ra-värde
för DOC200 jämfört mot de hårdare stålsorterna. DOC800DP som är den hårdaste stålsorten
har också det lägsta genomsnittsliga Ra-värdet, 0,96 jämfört mot 1,01 för DOC600DP och
1,38 för DOC200.

Spridning Ra-värde för DOC200 efter
valsning med yta 48 i Tandem
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Figur 18 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Docol 200 valsad med yta
48
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Spridning Ra-värde för DOC600DP efter
kallvalsning med yta 48 i Tandem
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Figur 19 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Docol 600 DP valsad
med yta 48

Spridning Ra-värde för DOC800DP efter
kallvalsning med yta 48 i Tandem
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Figur 20 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Docol 800 DP valsad
med yta 48
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Figur 21 visar de uppmätta Ra-värdena för DOG200, DOG600DP samt DOG800DP som har
valsats med yta 34 i Tandem. På grund av det svaga dataunderlaget presenteras mätvärden i
ett punktdiagram, totalt har endast ett 40-tal olika rullar som valsats med yta 34 mätts,
histogram som visar spridningen finns i Bilaga A Figur 53, Figur 54 och Figur 55. Det
genomsnittsliga Ra-värdet för de tre stålsorterna är 0,64 för DOG200, 0,60 för DOG600DP
samt 0,45 för DOG800DP. Samma tendens visas här som för stålsorterna valsade med grövre
yta, att det hårdaste materialet erhåller det lägsta Ra-värdet och det mjukaste erhåller det
högsta trots att dataunderlaget för den finare ytan är svagt. Diagrammen visar även att de
stålsorter som valsats med den finare ytan (yta 34) har ett lägre Ra-värde än de som valsats
med den grövre 48 ytan.

Uppmätta Ra-värden efter kallvalsning
med yta 34 i Tandem
1,9
1,7

Ra

1,5
1,3

DOG800DP

1,1

DOG600DP

0,9

DOG200

0,7
0,5
0,3

Figur 21 De uppmätta Ra-värdena för Dogal 200 samt Dogal 600 & 800 DP efter valsning i
Tandem med yta 34
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Figur 22 visar de uppmätta Ra-värdena för DOC200, DOC600DO och DOC800DP i relation
till bandets tjocklek efter valsning med yta 48 i Tandem. Trendlinjerna för alla stålsorterna
visar att Ra-värdet ökar med en ökad tjocklek på bandet. DOC600DP har dock en väldigt svag
lutning på trendlinjen medans DOC200 har en tydligare ökning av Ra-värdet för tjockare
band. Diagrammet visar också att mätvärdena sprider relativt mycket från trendlinjerna.

Ra-värde kontra bandtjocklek
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0,7
0,5
0,3
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0,7
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1,3
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1,9

2,2

Bandtjocklek efter Tandem (mm)

Figur 22 De uppmätta Ra-värdena efter kallvalsning i Tandem med yta 48 för Docol 200 samt
Docol 600 & 800 DP i förhållande till bandets tjocklek efter Tandem
Figur 23 visar de uppmätta Ra-värdena för DOC200, DOC600DP samt DOC800DP efter
valsning med yta 48 i Tandem, Ra-värdena är ställda i relation till bandets relativa
tjockleksreduktion i Tandem. Diagrammet visar att Ra-värdet sjunker med en ökad
reduktionsgrad vid kallvalsningen, för DOC200 sjunker Ra-värdet mer med en ökad
tjockleksreduktion jämfört mot DOC600DP och DOC800DP.
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Figur 23 visar de uppmätta Ra-värdena för Docol 200 samt Docol 600 & 800 DP efter
valsning med yta 48 i Tandem i relation till tjockleksreduktionen i Tandem
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Figur 24 visar de uppmätta Ra-värdena i relation till hur långt valsarna i par 5 hade körts när
bandet valsades. Figuren visar att Ra-värdet sjunker något för DOC200 samt DOC600DP
desto mer de texturerade valsarna har använts innan det aktuella bandet valsas. För
DOC800DP visar trendlinjen istället en svagt uppåtgående trend.

Ra-värde band kontra körd längd par 5
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Figur 24 visar de uppmätta Ra-värdena för Docol 200 samt Docol 600 & 800 DP efter
valsning med valsyta 48 i Tandem kontra körd längd i valspar 5
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Figur 25, Figur 26 och Figur 27 visar spridningen på de uppmätta värdena för toppantalet på
DOC200, DOC600DP samt DOC800DP efter valsning med yta 48 i Tandem. Figurerna visar
att toppantalet fördelar sig likt normalfördelningen och att fördelningen för den mjukare
stålsorten DOC200 är något högerförskjuten jämfört mot de hårdare stålsorterna, dvs. att den
mjukare stålsorten är förskjuten mot ett något högre RPc-värde än de hårdare stålsorterna.
Skillnaden i det genomsnittsliga RPc-värdet är dock liten, 43 för DOC200, 38 för DOC600DP
samt 37 för DOC800DP.

Spridning toppantal för DOC200 efter
valsning med yta 48 i Tandem
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Figur 25 Spridningen på de uppmätta RPc-värdena för Docol 200 efter kallvalsning med yta
48 i Tandem

Spridning toppantal för DOC600DP efter
valsning med yta 48 i Tandem
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Figur 26 Spridningen på de uppmätta RPc-värdena för Docol 600 DP efter kallvalsning med
yta 48 i Tandem
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Spridning toppantal för DOC800DP efter
valsning med yta 48 i Tandem
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Figur 27 Spridningen på de uppmätta RPc-värdena för Docol 600 DP efter kallvalsning med
yta 48 i Tandem
Figur 28 visar de uppmätta värdena gällande toppantalet (RPc) för DOG200, DOG600DP
samt DOG800DP som valsats med yta 48 i Tandem. På grund av att totalt sett endast ett 40-tal
rullar med yta 34 mätts och därmed ett svagt dataunderlag presenteras värdena i ett
punktdigram. Det genomsnittsliga toppantalet som uppmäts är 47 stycken för DOG200, 44
stycken för DOG600DP samt 40 stycken för DOG800DP. Tendensen att en mjukare stålsort
får ett något högre RPc-värde är samma som mätningarna på stålsorterna som valsats med yta
48 i Tandem. Banden som valsats med den finare ytan har generellt sett ett något högre RPcvärde än banden som valsats med den grövre ytan i Tandem.

Uppmätta värden för toppantalet efter
kallvalsning med yta 34 i Tandem
60

Toppantal - RPc

50
40
30
20

DOG800DP
DOG600DP
DOG200

10
0

Figur 28 De uppmätta RPc-värdena för Dogal 200 samt Dogal 600 & 800 DP efter valsning i
Tandem med yta 34
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Figur 29 visar det uppmätta toppantalet för DOC200, DOC600DP samt DOC800DP efter
valsning med yta 48 i Tandem i relation till bandets tjocklek efter Tandem. Diagrammet visar
inte på något tydligt samband mellan toppantal och bandets tjocklek.
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Figur 29 visar det uppmätta toppantalet för Docol 200 samt Docol 600 & 800 DP efter
valsning med yta 48 i Tandem ställt i relation till bandets tjocklek efter Tandem
Figur 30 visar det uppmätta toppantalet för DOC200, DOC600DP samt DOC800DP efter
valsning med yta 48 i Tandem i relation till bandets tjockleksreduktion i Tandem.
Diagrammet visar inte på något tydligt samband mellan toppantal och grad av
tjockleksreduktion.
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Figur 30 visar det uppmätta toppantalet för Docol 200 samt Docol 600 & 800 DP efter
valsning med yta 48 i Tandem ställt i relation till bandets tjockleksreduktion i Tandem
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4.1.2 Trimvalsningens påverkan på ytjämnheten
Figur 31, Figur 32 och Figur 33 visar Ra-värdena före samt efter trimvalsningen för
stålsorterna DOC200, DOC600DP samt DOC800DP. Detta för ytkoderna 47 & 57, för dessa
ytkoder används samma typer av valsar i Tandem (valsyta 48) och i Kontis trimverk (valsyta
57), dock skiljer sig specifikationen gällande det Ra-värde som skall levereras för dessa ytor.
Ra 1 – 1,75 för yta 57 och Ra 0,75 – 1,75 för yta 47.
Figur 31 visar att de uppmätta Ra-värdena för DOC200 ligger spridda över ett bredare
intervall efter Tandem jämfört mot vad de gör efter trimvalsningen. I genomsnitt så sänks Ravärdet för DOC200 med 0,16 under trimvalsningen. På 74 % av de mätta banden har Ravärdet sänkts under trimvalsningen och för 61 % av banden har sänkningen varit större än
0,10.

Ra-värde efter trimvalsning

Trimvalsningens påverkan på Ra-värdet
för DOC200 ytkod 47 & 57
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Figur 31 Ra-värde före samt efter trimvalsning för Docol 200 med ytkod 47 & 57 (valsyta 48
Tandem)
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Figur 32 visar att trimvalsningen inte har någon betydande påverkan på ytjämnheten för
DOC600DP som trimvalsas med valsyta 57, 77 % av de mätta banden har en förändring
gällande Ra-värdet på mindre än ± 0,10. I genomsnitt så höjs Ra-värdet med 0,02 av
trimvalsningen.
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Figur 32 Ra-värde före samt efter trimvalsning för Docol 600 DP med ytkod 47 & 57 (valsyta
48 Tandem)
Figur 33 visar att trimvalsningen inte har någon betydande påverkan på ytjämnheten för
DOC800DP som trimvalsas med valsyta 57, 78 % av de mätta banden har en förändring
gällande Ra-värdet på mindre än ± 0,10. I Genomsnitt så sänks Ra-värdet med 0,01 av
trimvalsningen.

Ra-värde efter trimvalsning
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Figur 33 Ra-värde före samt efter trimvalsning för Docol 800 DP med ytkod 57 (valsyta 48
Tandem)
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Medelvärde Ra

I Figur 34 har DOC200 grupperats efter tjockleksreduktionen i Tandem och det
genomsnittsliga Ra-värdet i gruppen presenteras före och efter trimvalsningen. Figuren visar
precis som Figur 23 på sidan 26 att Ra-värdet för Docol 200 sjunker med en ökad
reduktionsgrad i Tandem. Figuren visar också Ra-värdet efter trimvalsningen följer samma
trend som Ra-värdet efter kallvalsningen men att skillnaden mellan grupperna inte är lika
påtaglig som för trimvalsning.
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Figur 34 visar det genomsnittsliga Ra-värdet för Docol 200 yta 47 & 57 före samt efter
trimvalsning grupperat efter tjockleksreduktionen i Tandem
Figur 35 visas det genomsnittsliga toppantalet för tre stålsorter före och efter trimvalsning,
diagrammet gäller band med yta 47 och 57. Diagrammet visar att ytans toppantal höjs vid
trimvalsningen och att den mjukare stålsorten DOC200 får en större ökning jämfört med de
övriga stålsorterna.
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Figur 35 visar det genomsnittsliga toppantalet för Docol 200 samt Docol 600 & 800 DP med
yta 47 & 57 före och efter trimvalsning
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4.2 Valsar
Figur 36 visar uppmätta Ra-värden på valsar till par 5 i Tandemverket efter blästring. Ravärdet har mätts på 73 stycken valsar med yta 48 och på 33 stycken valsar med yta 34. Valsar
med yta 48 skall enligt specifikation ha en yta med Ra 3,6 – 4,1 och valsar med yta 34 skall ha
ett Ra-värde mellan 2,2 - 2,8. Tabell 4 visar medelvärdet av de uppmätta Ra-värdena på valsar
till par 5 i Tandem efter blästring samt efter att de använts och blivit utslitna.

Ra-värden för valsar till par 5 Tandem
efter blästring
4,5
4,0
3,5

Ra

3,0
2,5

Valsyta 48

2,0
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1,5
1,0
0,5
0,0

Figur 36 Ra-värden på valsar till par 5 i Tandem efter blästring.
Tabell 4 Medelvärde Ra på valsar med yta 34 och 48 före och efter användning i par 5
Tandem
Valsyta Medelvärde Ra efter blästring Medelvärde Ra utsliten vals
34
2,50
1,64
48
3,89
2,55
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Figur 37 visar uppmätta Ra-värden på par 5 valsar i Tandem efter användning. X-axeln anger
hur långt valsens kördes mätt i kilometer innan den togs ur. Diagrammet visar att det inte
finns något samband mellan hur många kilometer valsarna körts och vilket Ra-värde som har
uppmätts på valsarna efter användningen. Ett mindre antal valsar med yta 48 som har gått
mellan 300 till 630 kilometer har även mätts men dessa har inte tagits med i diagrammet för
att göra diagrammet tydligare. Figur 52 i Bilaga A visar de uppmätta Ra-värdena på valsar
som gått längre än 300 kilometer, diagrammet visar att spridningen är likadan även efter 300
kilometer.

Ra-värde på utslitna valsar använda i par
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Figur 37 Ra-värde på valsar till par 5 i Tandem efter användning kontra körd längd
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Figur 38 visar de Ra-värden som uppmätts på slitna valsar från par 5 i Tandem kontra körd
mängd material mätt i ton. Diagrammet visar mätvärden från valsar med både yta 34 och yta
48. Det finns inget samband mellan den körda mängden material och de uppmätta Ra-värdena
på valsarna efteråt.

Ra-värde på använda valsar i par 5
Tandem kontra körda ton material
3,5
3,0
Ra

2,5
2,0

Valsyta 34

1,5

Valsyta 48

1,0
0

500

1000

1500

Körd mängd material (ton)

Figur 38 Ra-värde på valsar till par 5 i Tandem efter användning kontra körd mängd material
mätt i ton
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Trimvalsarna som används i Kontis trimverk kromas efter att de har blästrats. Figur 39 visar
de uppmätta Ra-värdena på 30 stycken trimvalsar till Konti efter kromning. Figur 40 visar de
uppmätta Ra-värden för 40 stycken trimvalsar i Konti efter att de använts och blivit utslitna.
X-axeln anger hur många kilometer de blivit körda. Figuren visar att det inte finns något
samband mellan körd längd och de uppmätta Ra-värdena. I genomsnitt har nya valsar med yta
57 ett Ra-värde på 2,91 och utslitna valsar med yta 57 har i genomsnitt 2,35 i Ra-värde.

Ra-värden för valsar till trimverket i Konti
efter kromning
4,5
4
3,5
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3
2,5

Valsyta 57

2
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1
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Figur 39 Uppmätta Ra-värden på trimvalsar till Konti efter kromning
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Ra-värden på utslitna valsar använda i
trimverk Konti kontra körd längd
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Figur 40 Ra-värden på trimvalsar Konti efter användning kontra körd längd
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Tabell 5 visar resultatet av en ytjämnhetsmätning som utfördes på ett valspar med yta 48 i
Tandem efter att de hade kalibrerats. Tabellen visar att valsarna har ett lägre Ra-värde efter
kalibreringen jämfört mot vad de har för Ra-värde efter blästringen.
Tabell 5 Mätning av ytjämnheten på över- och undervals efter kalibrering
Vals
2564
2560

Yta
48
48

Typ
Över
Under

Ra(m)
3,1
3,0

Rz(m)
15,2
15,8

RPc(m)
42
49
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4.3 Test av nya ytkombinationer
För att undersöka om det är möjligt att med hjälp av trimvalsningen i Konti uppnå en
tillräckligt fin yta på ett band som valsats med den grövsta ytan i Tandemverket genomfördes
två stycken test. Resultatet av dessa test presenteras nedan.

4.3.1 Test nr 1
Tabell 6 visar resultatet av ytjämnhetsmätningarna som utfördes på valsarna i par 5 Tandem
under pågående kampanj. Den första raden visar mätvärden efter att valsarna har kalibrerats,
en kalibrering pågår under ungefär 30 sekunder och valstrycket är som mest ca 700 ton.
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Tabell 6 Ytjämnhetsmätning på valsar i samband med test av ny ytkombination
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Figur 41 visar Ra-värdet på rullarna som användes i testet efter kallvalsning i Tandem samt
efter trimvaslning med yta 13 i Konti. De blå linjerna visar rullarna som användes för att testa
den nya ytkombinationen medans de röda linjerna visar rullarna som valsats med ordinarie
ytor.

1,50
1,25

Ra-värden för DOC200 före och efter
trimvalsning med valsyta 13 i Konti,
försök 1
Rulle med
Tandemyta
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34
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n konti yta
23
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1,00
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0,25
0,00
Efter Tandem

Efter Konti

Figur 41 Ra-värden för rullar i test nr 1 efter kallvalsning samt efter trimvalsning i Konti
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Figur 42 visar toppantalet efter kallvalsningen samt efter trimvalsningen i glödgningslinjen.
Figur 43 visar den maximala profilhöjden på bandets yta efter kallvalsning samt efter
trimvalsning.

60

RPc - Toppantal

50

Toppantalet (RPc) för DOC200 före och
efter trimvalsning med valsyta 13 i Konti,
försök 1

40
Rulle med
Tandemyt
a 48

30
20

Rulle med
Tandemyt
a 34

10
0
Efter Tandem

Efter Konti

Figur 42 Toppantalet för rullarna i test nr 1 efter kallvalsning samt efter trimvalsning i Konti

Rz - Maximal profilhöjd (µm)

8,00
7,00

Rz-värden för DOC200 före och efter
trimvalsning med valsyta 13 i Konti,
försök 1

6,00

Rulle med
Tandemyta
34
Rulle med
Tandemyta
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5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Efter Tandem

Efter Konti

Figur 43 Den maximala profilhöjden (Rz) för rullarna i test nr 1 efter kallvalsning samt efter
trimvalsning i Konti
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4.3.2 Test nr 2
Figur 44 visar Ra-värdet på rullarna i test nr 2 efter att de kallvalsats med yta 48 i Tandem
samt efter att de trimvalsats med yta 13 i Kontis trimverk. Figuren visar att rullarna precis
klarar att uppfylla kraven för yta 23 med avseende på Ra-värdet. De värden som redovisas i
diagrammen för test nr 2 är medelvärdet av främre och bakre änden på bandet.

1,5

Ra-värden för DOC200 före och efter
trimvalsning med yta 13 Konti, försök 2

1,25
Rulle med
Tandemyta
48
Rulle med
Tandemyta
48
Gränvsärde
n Konti yta
23

Ra

1
0,75
0,5
0,25
0
Efter Tandem

Efter Konti

Figur 44 Ra-värden för rullar i test nr 2 efter kallvalsning samt efter trimvalsning i Konti
Figur 45 på nästa sida visar toppantalet på rullarna i test nr 2 efter att de kallvalsats samt efter
att de trimvalsats. Figuren visar att ingen större skillnad av toppantalet har skett. Figur 46 på
nästa sida visar den maximala profilhöjden på rullarna i test nr 2, figuren visar att den
maximala profilhöjden minskades ner till ungefär hälften när materialet trimvalsades.
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Figur 45 Toppantalet (RPc) för rullarna i test nr 2 efter kallvalsning samt efter trimvalsning i
Konti
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Figur 46 Den maximala profilhöjden (Rz) för rullarna i test nr 2 efter kallvalsning samt efter
trimvalsning i Konti
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Figur 47 visar skillnaden i Ra-värde på bandets över och undersida efter kallvalsningen samt
efter trimvalsningen i Konti. Figuren visar att ingen betydande skillnad i ytjämnhet finns
gällande bandets båda sidor. Figur 48 Visar skillnaden i Ra-värde mellan bakre och främre
ände för rullarna i test nr 2, mätvärdena är från bandens ovansida. Figuren visar att ingen
betydande skillnad finns i ytjämnhet mellan ändarna.
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Figur 47 Skillnaden i Ra-värde mellan över och undersida för rullarna i test nr 2
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Figur 48 Skillnaden i Ra-värde mellan bandens främre och bakre ände för rullarna i test nr 2
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4.3.3 Wyko-bilder testrullar
Figur 49 visar ytan på en av rullarna i test nr 1 som valsades enligt specifikationen för ett band
med yta 23. Figur 50 och Figur 51 visar ytan på band från försök 1 och försök 2 som valsats
med grov yta i Tandem och sedan blankvalsats i Konti. Bilderna visar att banden som valsats
med den grövre ytan har något större gropar i ytan men att topparna på ytan valsats bort vid
trimvalsningen precis som på bandet som valsats med finare yta i Tandem. Bilderna är tagna
på bandets ovansida och i första änden.

Figur 49 Ytan på Docol 200 efter valsning med yta 34 i Tandem (t.v.) och trimvalsning med
yta 13 i Konti (t.h.)

Figur 50 En av försöksrullarna i test nr 1, Docol 200 efter valsning med valsyta 48 i Tandem
(t.v.) samt efter trimvalsning med valsyta 13 i Konti (t.h.)
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Figur 51 En av försöksrullarna i test nr 2, Docol 200 efter valsning med valsyta 48 i Tandem
(t.v.) samt efter trimvalsning med valsyta 13 i Konti (t.h.)
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5 Resultat och diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet som analysen i det föregående kapitlet genererade och
författaren ger sina åsikter, de slutsatser som kan dras presenteras sedan i nästkommande
kapitel.

5.1 Metod
Mätningarna av bandens ytjämnhet efter kallvalsningen har av praktiska skäl utförts på
rullarnas yttervarv för att möjliggöra att det insamlade underlaget blir tillräckligt stort. Att
mäta på yttervarvet är inte helt optimalt då ytan dels kan vara repad på yttervarvet samt att när
yttervarvet valsas så är det inte möjligt att använda lika mycket drag mellan valsparen som när
övriga delar av bandet valsas. Mätningarna har dock utförts på delar av rullen utan synliga
skador. I samband med det första testet jämfördes mätvärden från yttervarvet med provbitar
klippta från innervarven och det fanns små skillnader mellan yttervarvet och innervarven,
skillnaden låg mellan -0,08 µm och + 0,15 µm gällande Ra-värdet på yttervarvet jämfört med
provbitarna som klipptes från 5 stycken rullar. I genomsnitt hade yttervarvet 0,07 µm högre
Ra-värde. Dessa skillnader är små i förhållande till den variation i ytjämnhet som kan finnas
på en och samma provbit.
Ytjämnhetsmätningarna har utförts med en cut-off på 0,8 enligt Svensk Standard för mätning
av Ra- och RPc-värden för plåt och band av metalliska material[15]. Dock undantages
stålband som skall användas inom bilindustrin från denna standard och skall istället mätas
med en cut-off på 2,5. Vid användning av en större cut-off tenderar Ra-värdena att bli högre
till följd av att mätningen filtreras över en längre våglängd och således tas mer av ytans
vågighet med i mätningen och genererar därmed ett högre Ra-värde[7].

5.2 Kartläggning av ytjämnhet
Ytjämnheten efter tandemvalsningen för valsyta 48 visar på en mycket större spridning av Ravärdet för den mjuka stålsorten DOC200 jämfört med de hårdare DP-stålen. Det syns också att
en mjukare stålsort generellt ger högre Ra-värden, något som kan förklaras med att det är
enklare att prägla en yta i ett mjukare material. Det visar sig också att det finns en viss
korrelation mellan bandets tjocklek och de erhållna Ra-värdena, framförallt för DOC200.
Bandets tjocklek hänger till stor del samman med graden av tjockleksreduktion i Tandem. En
hög reduktionsgrad i Tandem ger en högre deformationshårdnad i materialet under valsningen
vilket leder till att band som reducerats mer är hårdare när de kommer till det sista valsparet
där präglingen av ytan sker. Att banden med hög reduktionsgrad generellt sett får lägre Ravärde efter Tandem förklaras troligen av att det är svårare att prägla en yta i dem eftersom att
de är hårdare på grund av en större deformationshårdnad under valsningsprocessen. Detta kan
också förklara varför Ra-värden sprider mer för den mjukare stålsorten då det visat sig att den
påverkas mer av reduktionsgraden än de hårdare stålsorterna och därmed erhåller man Ravärden spridda över ett större intervall. Ställer man de uppmätta Ra-värdena i relation till hur
långt valsarna i par 5 har använts så är trenden att Ra-värdet sjunker desto längre valsarna har
använts för DOC200 och DOC600DP medans trenden är tvärt om för DOC800DP. Det kan
vara svårt att göra en sådan här jämförelse då det finns många faktorer som påverkar
ytjämnheten, exempelvis kan det antas att valsarnas yta slits ner fortare under en kampanj där
en stor andel hårda material valsas jämfört mot en kampanj med en majoritet av mjukare
material och som tidigare nämnts påverkas ytjämnheten även av reduktionsgrad med mera.
Dataunderlaget för ytjämnheten på band valsat med valsyta 34 i Tandem är svagt. Dock syns
samma tendens som för banden med grövre yta, de mjukare stålsorterna erhåller något högre
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Ra-värde än de hårdare. Det syns också att valsyta 34 genererar en finare yta än valsyta 48.
Jämförs DOC800DP som valsats med valsyta 48 med DOG200 som valsats med valsyta 34
ser man att cirka 25 % av de uppmätta Ra-värdena ligger mellan 0,7-0,9 för båda stålsorterna
trots att de valsats med olika valsytor. 25 % är inte mycket men detta kan vara intressant att
undersöka vidare med avseende på hur stor inverkan bandets ytjämnhet har vid
metallbeläggning då olika ytjämnheter används beroende på den önskade zinktjockleken. Då
de hårdare stålsorterna generellt har lägre Ra-värden är det kanske möjligt att belägga dem
med tunna zinkskikt trots att de valsats med den grövre ytan i Tandem?
Vad det gäller trimvalsningens påverkan på ytjämnheten så har det visat sig att den har en
liten påverkan på Ra-värdet hos de hårdare DP-stålen med yta 47 och 57. Det är tänkbart att
dessa stål är så pass hårda att det är svårt att prägla en yta på dem i Kontis trimverk. För
DOC200 så är spridningen på den erhållna ytjämnheten betydligt större efter Tandem än vad
den är efter trimvalsningen. Deformationshårdnaden som skett i materialet under
kallvalsningen finns inte längre kvar efter glödgningen vilket leder till mindre skillnader
gällande bandens hårdhet vid trimvalsningen. Detta kan förklara varför spridningen av Ravärden är mindre efter trimvalsningen då alla band är likvärdiga vad det gäller hårdhet och
således är möjligheten att prägla en yta på dem bättre. Dock finns det ett visst samband mellan
ytjämnheten före och efter trimvalsningen då banden med grövst yta efter Tandem också får
en grövre yta efter trimvalsningen, detta kan bero på att banden med grövst yta har större
gropar i ytan vilka inte försvinner helt vid trimvalsningen. På samma sätt får banden med
jämnast yta efter Tandem också den jämnaste ytan efter trimvalsningen eftersom att
trimvalsningen inte klarar av att generera en tillräckligt grov yta på egen hand. Att trimverket
inte klarar av att generera en tillräckligt grov yta på egen hand visades också av det test som
utfördes 1998 och finns beskrivet i kapitel 2.3.5 där en blankvalsad rulle trimvalsades med
grövsta valsytan[9]. Trimvalsningen höjer dock toppantalet för samtliga stålsorter som
undersökts, toppantalet höjs mest hos DOC200 som är den mjukaste stålsorten som har
undersökts.

5.3 Valsar
Nyblästrade valsar har liten spridning i Ra-värde och således finns det inget skäl att tro att
spridningen på bandens ytjämnhet orsakas av variationer i blästringsprocessen. På slitna
valsar är variationen i Ra-värde relativt stor på Tandemvalsarna jämfört mot trimvalsarna.
Detta kan förklaras av att trimvalsarna i Konti kromas och därmed har en hårdare yta samt att
valskrafterna i Kontis trimverk är lägre än i Tandems femte valspar.
Jämför man Ra-värdet på valsarna efter användning kontra hur långt de använts finns inget
tydligt samband. Troligen slits valsarna allt eftersom att de körs men antalet kilometer som de
körts kan vara en dålig indikator på hur stort slitaget varit då andra faktorer kan ha större
inverkan på slitaget. Sådana faktorer kan vara hårdheten på materialet som körs i kampanjen
och reduktionsgrader etc. Under det första testet av en ny ytkombination plockades valsarna
ur redan efter kalibreringen innan den första rullen kördes och det visade sig då att Ra-värdet
på valsarna sjunker nämnvärt mycket redan under kalibreringen. Vid kalibreringen lägger man
på ca 700 tons valskraft och rullar valsarna mot varandra för att ställa in valsverket. När
ytjämnheten undersöktes på band och valsar 1988 så drogs slutsatsen att de vassa topparna på
valsens yta bryts av redan under kalibreringen och att Ra-värdet på valsen sedan sjunker med
0,10 µm per 100 km som valsen körs [6]. Detta stämmer ganska väl överens med de resultat
som visades i samband med försök nr 1. Ra-värdet sjönk då cirka 1,3 µm under kalibreringen
för att sedan sjunka ytterligare 0,5 µm efter 600 km valsning. Dock sjönk Ra-värdet snabbare
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under försöket i början av kampanjen än i slutet, då det sjönk med 0,3 µm redan under de
första 100 km för att sedan enbart sjunka 0,2 µm under de sista 500 km. Att kalibreringen
sänker Ra-värdet kontrollerades ytterligare en gång, den gången sänktes Ra-värdet med cirka
0,8 µm, resultatet av den mätningen finns presenterat i Tabell 5 på sidan 39. Med anledning
av ovanstående finns det skäl att ifrågasätta Figur 14 Förändring av ytråheten hos valsarna i
par 5 [16] på sidan 16 som hämtats ur boken Tillverkning av kallvalsad tunnplåt då det tyder
på att valsarnas Ra-värde sjunker betydligt snabbare än vad som anges i boken. Att förlänga
tiden som kalibreringen av valsarna pågår skulle kanske göra att Ra-värdet på valsarna är lite
lägre när det första banden valsas och därmed göra att Ra-värdet på valsarna hålls inom ett
snävare spann under kampanjen. Detta skulle eventuellt kunna leda till att variationerna i
ytjämnhet på banden minskar något. Detta om man antar att de första banden som valsas
under en kampanj generellt sätt erhåller ett högre Ra-värde än övriga band i kampanjen.

5.4 Test av nya ytkombinationer
Testen där Docol 200 rullar valsades med valsyta 48 i Tandem trots att banden skulle
levereras med yta 23 och således skulle de ha valsats med valsyta 34 i Tandem enligt
specifikationen visade att det är möjligt att sänka Ra-värdet relativt mycket på en mjuk
stålsort med hjälp av trimvalsning med blankvals i Konti. Alla rullarna i testet klarade sig
under 0,75 µm i Ra som är övre gränsvärde för bandyta 23, dock var det precis på gränsen vid
andra testtillfället. Vid det andra testet hade banden något högre Ra-värden än rullarna i första
testet både före och efter Konti, de var också 0,20 mm tjockare (1,20 mot 1,00) än första
gången. Risken finns att om Ra-värdet efter Tandem är högre än vid test nr 2 så är det inte
möjligt att uppnå en tillräckligt fin yta genom trimvalsning med blankvalsar. Wyko-bilderna i
kapitel 4.3.3 visar att valsning med yta 48 i Tandem ger större gropar i ytan och det är
groparna som blir kvar i materialet efter att det har trimvalsats. Således får inte groparna i
materialets yta vara för stora efter kallvalsningen om det skall vara möjligt att uppnå en
tillräckligt fin yta efter trimvalsningen. Wyko-bilderna visar också att bandet som valsats med
valsyta 34 i Tandem har en finare fördelning mellan gropar och toppar medans försöksbanden
har större gropar som är färre till antalet. Frågan är om och i så fall hur detta kan påverka
stålbandets egenskaper? Det kan även vara så att kunden önskar en plåt som ser blank ut men
det spelar ingen roll om Ra-värdet ligger på 0,5 µm eller 0,8 µm. Det bör undersökas vidare
om det är möjligt att valsa med valsyta 48 i Tandem följt av blankvals i Kontis trimverk och
samtidigt kunna garantera en yta som kunden vill ha.
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6 Slutsatser
Utifrån de mätningar som gjorts och analyserandet av insamlad data har följande slutsatser
gjorts.
Test har visat att det med hjälp av blankvalsar i Kontis trimverk är möjligt att sänka Ra-värdet
på Docol 200 relativt mycket, så pass mycket att ett band som valsats med valsyta 48 i
Tandem istället för valsyta 34 kan klara kravspecifikationen för yta 23 gällande Ra-värde. Det
är dock inte säkerställt att sänkningen av Ra-värdet alltid blir tillräckligt stor för att det skall
kunna garanteras att kraven för yta 23 uppfylls.
Vid användning av trimvalsar med valsyta 57 i Konti har trimvalsningen ingen tydlig
påverkan på Ra-värdet för Docol 600 & 800 DP, för dessa stål behålls Ra-värdet som präglats
i Tandem. Docol 200 som trimvalsas med valsyta 57 i Konti uppvisar en mindre spridning
gällande Ra-värden efter trimvalsningen än innan, troligen på grund av att banden har en
jämnare hårdhet sinsemellan efter glödgningen. Ytpräglingen som sker i Tandem påverkar
dock Ra-värdet då ett samband finns mellan bandens Ra-värde före samt efter trimvalsningen.
Trimvalsning med valsyta 57 höjer toppantalet på bandens yta, ökningen av toppantalet är
störst för Docol 200. Trimvalsning av Docol 200 med blankvalsar tenderar att sänka
toppantalet något.
Stålsorter av en högre hållfasthetsklass får lägre Ra-värde än mjukare stålsorter, skillnaden är
större efter Tandem än efter trimvalsningen. Detta innebär också att en mjuk stålsort som
valsats med valsyta 34 i Tandem kan ha samma Ra-värde som en hårdare stålsort som valsats
med valsyta 48 i Tandem.
Band med hög tjockleksreduktion i Tandem får lägre Ra-värde jämfört med band med mindre
tjockleksreduktion. Reduktionsgraden har större inverkan på Ra-värdet för Docol 200 jämfört
med Docol 600 & 800 DP.
De texturerade Tandemvalsarnas Ra-värde sjunker betydligt mer under en produktionsserie
jämfört med de kromade trimvalsarna i Konti. Ra-värdet på Tandemvalsarna sjunker fort i
början, test har visat att Ra-värdet på valsen sjunker omkring 1 µm redan under kalibrering.
Hur långt valsarna har använts är en dålig indikator på valsslitaget då inget tydligt samband
finns mellan Ra-värde efter användning och hur långt valsen körts.

Page 49(56)

Kartläggning av ytjämnheten efter kallvalsning för olika kallvalsade kvalitéer samt trimvalsningens
påverkan på ytjämnheten
Thesis No. E3940M
Andreas Argårds

7 Förslag till fortsatt arbete
Med anledning av slutsatserna som presenterades i föregående kapitel rekommenderas
följande förslag till fortsatt arbete.
Undersöka vidare om det är möjligt att köra Docol 200 med valsyta 48 i Tandem även för
band som skall levereras med bandyta 23. Samt att även undersöka om detta eventuellt är
möjligt för andra stålsorter.
Undersöka ytjämnhetens påverkan på zinktjockleken vid metallbeläggning av banden. Detta
för att se om det är möjligt att lägga även de tunnare zinkskikten på band som valsats med
valsyta 48 i tandem.
Undersöka om en längre kalibreringstid av valsarna kan innebära ett jämnare Ra-värde på
valsarna under kampanjen, och därmed minska ner variationerna gällande ytjämnheten på
banden.
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Bilaga A – Kompletterande diagram
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Figur 52 Ra-värde på använda valsar med yta 48 i par 5 Tandem kontra körd längd

Spridning Ra-värde för DOG200 efter
kallvalsning med yta 34 i Tandem
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Figur 53 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Dogal 200 valsad med yta
34
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Spridning Ra-värde för DOG600DP efter
kallvalsning med yta 34 i Tandem
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Figur 54 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Dogal 600 DP valsad
med yta 34

Spridning Ra-värde för DOG800DP efter
kallvalsning med yta 34 i Tandem
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Figur 55 Spridningen på de uppmätta Ra-värdena efter Tandem för Dogal 800 DP valsad
med yta 34
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