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Abstract 
 
The aim of this master thesis is to assess the possibility for general modelling of tension 
levelling of thin steel strips with the aid of the finite element method (FEM). This is an 
element of an EU-project concerning strip shape control problems within cold rolling and 
continuous annealing lines.  
 
In this work the focus has been to create a model witch is solved by FEM for an existing 
tension leveller at Outokumpu Stainless in Långshyttan. This is done to assess the possibility 
for general modelling of tension levelling using the finite element method. 
Full scale plant trials have been carried out involving cold rolling at LuCoil in Luleå and 
tension levelling at Outokumpu Stainless in Långshyttan. Pieces of the strip have been tension 
tested to determine its mechanical properties. 
 
The model consists of a strip and 23 rolls together with suitable boundary conditions. 
Simulations of two strips with different flatness defects, long edge and long centre, have been 
conducted. The flatness after tension levelling has been calculated in two different ways, one 
using residual stress and one using the fibre lengths after springback.  
The strip has been modelled using shell elements and the rolls are assumed to be completely 
stiff. 
 
Validation of the model is made in two ways, partly through a physical review of stress and 
strain distribution, partly by comparison between calculated and measured flatness and tensile 
stress through the strip after tension levelling.  
The physical review shows that the model behaves as expected for both types of flatness 
defects.  
Comparison of calculated and measured flatness after tension levelling shows small 
differences that in most cases are within the frames for measure and round off errors. When 
comparing the calculated and measured flatness distribution over the strip width it is 
interesting to compare them in perspective of the flatness distribution before tension levelling. 
In such a comparison the difference between calculated and measured flatness distribution is 
in the order of what is considered as flat in most industrial context. It is therefore assumed 
that the approximations made in the model do not cause larger errors than errors due to 
measure.  
The calculated tensile stress in the strip during tension levelling is 35 and 50 % percent larger 
than the measured for the edge long and centre long strip respectively. 
 
Verification of the model shows that the model is working fine and therefore the potential of 
general modelling of tension levelling is good. Notable is that only one sort of steel and two 
different kinds of flatness defects have been simulated, therefore more simulations are 
necessary to better determine the models validity. 



 

Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete är att bedöma möjligheten för generell modellering av 
riktning av tunna stålband med hjälp av finita element metoden (FEM). Detta är ett 
delmoment inom ett EU-projekt rörande bandformskontroll i kallvalsning och kontinuerliga 
glödgningslinjen.  
 
I detta arbete har fokus legat på att skapa en modell som löses med FEM för ett befintligt 
riktverk på Outokumpu Stainless i Långshyttan för att se om möjligheten för allmän 
modellerering av riktning med hjälp av FEM är möjlig. 
Valsningsförsök på ett stålband har gjorts på LuCoil i Luleå där planhetsfel medvetet har 
valsats fram och uppmätts. Detta stålband har sedan riktats vid försök på Outokumpu 
Stainless i Långshyttan och data från riktningen har samlats in. För att få kännedom om 
bandets mekaniska egenskaper har bitar av bandet dragprovats. 
 
Modellen består av ett band och 23 riktrullar tillsammans med lämpliga randvillkor. 
Simuleringar av två band med olika planhetsfel, kantlångt och mittlångt, har gjorts. Planheten 
efter riktning har beräknats på två olika sätt, det ena genom användande av restspännig i 
bandet efter riktning och det andra genom att jämföra fiberlängder efter att bandet låtits 
återfjädra.  
Bandet har modellerats med användande av skalelement medan riktrullarna har antagits vara 
helt stela.   
 
Utvärdering av modellen har gjorts på två sätt, dels genom en fysikalisk granskning av 
spännings- och töjningsfördelningar, dels genom jämförande mellan uppmätta och beräknade 
resultat av planhet och dragspänning genom bandet efter riktning. 
Den fysikaliska granskningen visar att modellen uppför sig som man förväntar sig för båda 
typer av planhetsfel.  
Jämförande av beräknad och uppmätt planhet efter riktning visar att skillnaderna är små och i 
de flesta fall inom ramen för mätfel och numeriska fel vid beräkningar. Vid en jämförelse 
mellan beräknad och uppmätt planhetsfördelning över bandbredden är det intressant att 
jämföra dem i perspektiv med planhetsfördelning före riktning. I en sådan jämförelse ser man 
att skillnaden mellan beräknad och uppmätt planhetsfördelning är i storleksordningen för vad 
som betecknas som plant i de flesta industriella sammanhang. Gjorda approximationer i 
modellen bedöms därför inte ge upphov till större fel än fel vid mätning av ingående planhet.    
Dragspänningen genom bandet under riktning har beräknats och ligger 35 och 50 % över den 
uppmätta för det mittlånga respektive kantlånga bandet. 
 
Verifiering av modellen mot data från verklig riktning visar att modellen fungerar bra och att 
möjligheten för generell modellering av riktning med användande av FEM därför är stor. 
Dock har bara en stålsort samt två olika planhetsfel simulerats och fler simuleringar är 
nödvändiga för att bättre bedöma modellens giltighet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Innan ett stålämne har blivit ett tunt band har det genomgått värmning, valsning och kylning. 
Alla dessa processer kan ge upphov till att bandet både är oplant och har stora restspänningar. 
För att åtgärda dessa ofördelaktiga egenskaper använder man sig av ett riktverk. Riktning gör 
dels bandet planare men också restspänningarna tenderar att bli mer homogena och lättare att 
kontrollera. Toleranserna i stålindustrin minskar och kraven på högpresterande stål ökar vilket 
gör att optimering av tillverkningsprocessen vid framtagning av stålband blir allt viktigare. 
Optimering av tillverkningsprocessen betyder dock inte att varje delprocess nödvändigtvis 
måste optimeras var för sig. Det kan till exempel vara svårt att hela tiden styra valsning så att 
banden blir helt plana. Begränsningar i valsningen kan göra det nödvändigt att acceptera ett 
visst planhetsfel i valsningen och sedan använda riktning för att få bukt med det. För att få 
reda på hur stort planhetsfel som kan accepteras vid valsning eller annorlunda uttryckt hur 
stort planhetsfel som är möjligt att rikta bort kan en matematisk modell som löses med t ex. 
FEM användas för modellering av riktning. Inom ett EU-projekt rörande bandformskontroll i 
kallvalsning och kontinuerliga glödgningslinjen ingår som delmoment att utveckla en modell 
för riktning som kan användas för optimering av formkontroll i riktverk.   

1.2 Mål 
Målet med detta arbete är att bedöma möjligheterna för generell modellering av riktverk med 
hjälp av FEM. Detta sker genom främst kvalitativ utvärdering av modellen mot data från 
verklig riktning.    

1.3 Moment 
• Teoristudie av FEM, riktning och plastisk deformation 
• Val av programvara  
• Skapa testmodell av riktning 
• Samla data genom fullskalig valsning och riktning 
• Utvärdera modell genom verifiering mot data från fullskaliga försök 
• Slutstats 

 

1.4 Tidigare arbeten 
Det finns många rapporter från gjorda på MEFOS1 rörande FE-modellering av valsning och 
smide och en del rapporter om modellering av riktning [1,2]. Tyngdpunkten i dessa rapporter 
ligger dock för det mesta på specifika problem inom riktning samt litteraturstudier. En 
omfattande artikel om riktning och planhet finns att hitta på webben [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Metallurgical Research Institute AB    
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2 Framställning av stål 

Den mest användbara metallen av alla är stål. Inget annat material kan uppfylla så många 
krav. Stål är en av hörnstenarna i utveckling av industri och moderna samhällen och vi 
kommer i kontakt med det varje dag vid en mängd olika tillfällen. Vid tillverkning av band 
genomgås en mängd olika steg som kort kommer att beskrivas. 

2.1 Stålverk 
Råvaran vid stålframställning är järnmalm som bryts i gruvor, i Sverige främst i Kiruna och 
Gällivare. Järnmalmen förädlas till pellets, små kulor med högt järninnehåll. Pelleten 
reduceras sedan till järn i en masugn. Råjärn är dock sprött och bräckligt på grund av den 
höga kolhalten viket gör det olämpligt för tillverkning av många produkter. Järnet måste 
därför bearbetas till stål. Genom en rad olika metallurgiska processer sänks kolhalten och 
olika legeringsämnen tillsätts för att stålet ska få en viss kvalitet och önskvärda egenskaper. 
När stålet har fått rätt kemisk sammansättning gjuts det i ämnen för vidare behandling i 
valsverket. Stål kan också framställas genom smältning av skrot som sedan legeras till rätt 
sammansättning och gjuts på samma sätt som ovan. 

2.2 Valsverk 
När stålet gjutits till ämnen börjar nästa steg i processen, valsningen. Valsning är den 
vanligaste typen av plastisk bearbetning av stål och har två ändamål, förändra form och 
mekaniska egenskaper. Valsning sker genom att ämnet passerar mellan två roterande 
cylindrar, valsar, som utövar ett tryck på ämnet varvid det deformeras. Valsning kan vara 
kontinuerlig dvs. sker i en riktning genom flera på varandra följande valspar eller reversibel, 
då passerar ämnet fram och tillbaka mellan samma valspar flera gånger. För att minska 
valskrafterna och för att ämnet lättare ska kunna deformeras kan det uppvärmas innan 
valsning, man pratar då om varmvalsning. Varmvalsning sker vid en temperatur mellan 900-
1300 °C och står för den huvudsakliga deformationen av ämnet. Efter varmvalsning kan 
bandet kallvalsas vilket görs vid rumstemperatur. Kallvalsning görs dels för att göra bandet 
tunnare men också för att ändra de mekaniska egenskaperna hos stålet. Kallvalsning innefattar 
ofta också någon form av reglering för planheten. Valsade produkter kan delas in i två 
kategorier beroende på deras form, platta och långa produkter. Långa produkter är t.ex. stång, 
profiler och tråd och valsas ofta med spårade valsar. Till kategorin platta produkter hör plåt 
och band. Skillnaden mellan dessa är att plåtar valsas ut till enskilda plattor medan 
färdigvalsade band hasplas till en rulle (se fig. 2.1). 
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Figur 2.1: Färdigt blankglödgat stålband på rulle 

2.2.1 Band  
Platta produkter såsom plåt och band kännetecknas av att tjockleken är liten relativt bredd och 
längd vilket ger en stor yta relativt volym. Tjockleken hos ett färdigvalsat band varierar 
beroende på stålsort, användningsområde och valsverkstyp men ligger grovt mellan  
0.20-10mm. Vid deformation av stål antar man att volymen före och efter deformation är 
densamma, valsning är alltså en inkompressibel process. Vid valsning är de mest påtagliga 
förändringarna i geometrin hos ämnet tjockleksminskning och förlängning men även en 
ändring av bredden kan ske. I och med längdutvidgningen måste bandet hasplas till en rulle 
för att man ska få hanterbara dimensioner vid transport och lagring. I vissa 
behandlingsprocesser svetsas flera band ihop och den totala bandlängden kan då bli ett par 
kilometer. 
För att framställa tunna band måste ett ämne först varmvalsas och sedan kallvalsas, därtill hör 
en del andra processer som påverkar bandets egenskaper. En av dessa processer är riktning 
som görs för att förbättra bandets planhet och utjämna restspänningar.    

3 Riktning och planhet 

När ett ämne har valsats ner till ett band har det plastiskt deformerats i flera steg. Alla dessa 
steg ger i allmänhet upphov till att bandet inte är perfekt geometriskt och oplant. Vidare har 
bandet hasplats till en rulle vilket också kan ge upphov till icke önskvärda effekter. En del av 
de fel som uppstår efter valsning och haspling kallas planhetsfel. För att få bukt med dessa fel 
riktar man bandet i ett riktverk [1,3,13]. 

3.1 Planhet 
För att lättare kunna visualisera planhet kan man tänka sig att dela in bandet i längsgående 
sektioner, fibrer. Denna fiberindelning brukar göras över bredd och ibland över tjockleken på 
bandet. Över tjockleken brukar man grovt dela in fibrerna i ytfibrer och mittfibrer (se fig. 3.1) 
där ytfibrerna ytterligare delas in i inre och yttre fibrer vid böjning av bandet.  
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Figur 3.1: Indelning av fibrer över tjockleken 

 
Över bredden delas bandet in i ett antal längsgående fibrer, antalet varierar med bandbredd 
och önskad noggrannhet (se fig. 3.2). 
  

 
Figur 3.2: Indelning av fibrer över bandets bredd 

 
Planhet kan nu ses som längdskillnader mellan olika fibrer dvs. att bandet är olika långt i olika 
avsnitt. Dessa längdskillnader ger upphov till att bandet får bucklor, vågiga kanter och 
krökning. Ju större dessa längskillnader är desto större planhetsfel får man. Ett annat fel som 
hör samman med planhetsfel är tjockleksskillnad tvärs bandet, med andra ord har bandet en 
krona. Krona definieras som skillnaden mellan bandets tjocklek vid mitten och dess tjocklek 
vid ett visst standardiserat avstånd från kanterna. Detta fel kan man dock inte komma åt i ett 
riktverk utan måste åtgärdas på annat sätt. Eftersom det inte ligger inom ramen för detta 
examensarbete att studera tjockleksvariationer nämns detta fel bara för fullständighetens skull. 
 

3.1.1 Enheter för planhet 
Kvalitativt kan planhet ses som ett mått på hur stora längdskillnader som finns mellan olika 
fibrer i ett band. För att kunna beskriva planhet i siffror använder man en metod som oftast 
bygger på att man jämför den kortaste och den längsta fibern och bestämmer den relativa 
längskillnaden mellan dessa två. Längdskillnaden är dock liten vilket gör att den relativa 
längdskillnaden blir ett mycket litet tal. Man multiplicerar därför med 510  och kallar måttet I-
enhet. 
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Planhet      (3.1) 

L  = längsta fiberns längd 

0L = kortaste fiberns längd 
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Ibland, t.ex. vid produktion, är det inte alltid möjligt att mäta längden av olika sektioner i 
bandet. Man uppskattar då en fibers längd genom att mäta våghöjd och våglängd av 
bucklorna. Den relativa längdskillnaden beräknas sedan utifrån längden på en sinusformad 
kurva jämfört med den raka sträckan, dvs. våglängden. 

5
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0
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≈
L

H
Planhet

π
       (3.2) 

H = våghöjd 
L = våglängd 
Ett annat mått som används för att beskriva planheten är steepness. Steepness är kvoten 
mellan våghöjd och våglängd gånger en faktor hundra för att få hanterbara siffror. 

210*


=
L

H
Steepness      (3.3) 

 

3.2 Planhetsfel 
Planhetsfel brukar delas in i två kategorier, valsningsbetingade och hasplingsbetingade. 
Orsaken till de hasplingsbetingade planhetsfelen är längskillnader mellan den inre och yttre 
ytan av bandet, dvs. över tjockleken. Med den inre ytan menas den yta på bandet vars normal 
pekar mot rullens centrum medan den yttre ytans normal pekar ut fån rullens centrum  
(se fig. 3.3).  
 
 

 
Figur 3.3: Symbolisk bild av vilka ytor som är inre och yttre  

 
De två vanligaste hasplingsbetingade planhetsfelen är ”coil-set” och ”crossbow” (se fig. 3.4). 
Vid coil-set ligger längdskillnaden mellan inner och ytterfibrer längs bandet. Längdskillnaden 
uppkommer vid haspling av bandet då omkretsen på den inre ytan är mindre än på den yttre. 
Om de spänningar som uppstår i bandet när det böjs i rullen överstiger plasticeringsgränsen 
kommer bandet att deformeras plastiskt. När man sedan avhasplar bandet ligger denna 
längdskillnad kvar och man får på grund av det en krökning längs bandet. Coil-set är mest 
framträdande på de innersta varven av rullen eftersom förhållandet mellan ytter och inner 
omkrets är störst där.  
Ligger istället längdskillnaden mellan inner och ytterfiber tvärs bandet får man crossbow. En 
sådan situation uppkommer om bandet har en krona. När bandet då hasplas blir det mer 
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material där bandet är som tjockast vilket ger en krökning tvärs över bandet. Krökningen ger 
upphov till att ytterfibrerna blir längre än innerfibrerna. När bandet avhasplas ligger 
längdskillnaden och således krökningen kvar. När man hasplar en rulle adderas lager efter 
lager av bandet och rullen blir tjockare. För ett band med tjockleksskillnad över bredden 
kommer då krökning som uppstår att öka för varje varv. På grund av detta är crossbow mest 
påtagligt i de yttersta varven av rullen.  
 

                                                                               
Figur 3.4: Bilder som visar hur coil-set och crossbow planhetsfel ser ut 

 
 I den andra kategorin planhetsfel, de valsningsbetingade, har man en längdskillnad tvärs 
bandet mellan längsgående fibrer. De vanligaste valsningsbetingade planhetsfelen är camber, 
mittbucklor, kantbucklor och kvartsbucklor. Situationer där två eller flera av dessa fel 
existerar tillsammans kan även förekomma.  
Camber uppstår när ena sidan av bandet är kortare än den andra, detta ger en krökning av 
bandet i längdled men runt en axel i bandets tjockleksriktning (se fig. 3.5) och inte runt en 
axel i breddriktningen som vid coil-set. Detta fel kan uppkomma om ämnet är tjockare på ena 
sidan när det valsas och därigenom blir längre på den sidan efter valsning. En liknande orsak 
är om valsverket är (fel-) inställt så att trycket från valsen är större på ena sidan än på andra 
vilket ger en förlängning.  
 

 
Figur 3.5: Band där camber har uppstått 

 
Vid valsning av ett band kan mittpartiet bli tjockare än kanterna. Detta beror på att det vid 
kanterna inte finns något material som håller emot i breddled samt att valsarna deformeras 
elastiskt av kontaktkrafterna mot bandet. Materialet flyter då ut i kanten och blir därmed 
tunnare. För att motverka detta manipulerar man på olika sätt rotationsaxeln för arbetsvalsen 
så att trycket på bandet inte är jämt över bredden, vilket leder till att bandet deformeras 
ojämnt. Detta kan leda till att vissa fibrer blir längre än andra och bucklor uppkommer längs 
bandet där fibrerna är som längst. Planheten kan också påverkas om geometrin på det 
ingående ämnet avviker för mycket från standarden.      
När det gäller mittbucklor är fibrerna i mitten längre än de på kanterna och man talar om ett 
mittlångt band. Ett kantlångt band ger på motsvarande sätt vågiga kanter på grund av längre 
fibrer i kanterna än i mitten. Kvartsbucklor i bandet uppstår när fibrerna mellan mittfibern och 
kantfibrerna är de längsta (se fig. 3.6 och 3.7) 
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Figur 3.6: Bandet till vänster är kantlångt medan bandet till höger är ett exempel på ett mittlångt band 

 
 

                                                             
Figur 3.7: Exempel på valsar som ger kantbucklor och mittbucklor 

 

3.3    Riktverk  
Band som är oplana kan med en process göras plana. Denna process kallas riktning och går ut 
på att sträcka de kortare och/eller komprimera de långa fibrerna i bandet så att alla fibrer blir 
lika långa. För att rikta band som är oplana använder man sig av riktverk. Riktverk finns av 
två typer, rullriktverk och sträckriktverk.  
 

3.3.1 Rullrikt 
 I ett rullriktverk låter man bandet gå in mellan ett antal överlappande och förskjutna rullar för 
att på så vis få en böjning av bandet. Överlappet minskar linjärt från ingångssidan till 
utgångssidan där man har ett glapp stort som bandtjockleken (se fig. 3.8)   
 

 
Figur 3.8: Utböjning av band mellan riktrullar, utböjningen är störst i början för att sedan minska till ingen 

utböjning alls vid utgångssidan 
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Böjningen ger upphov till spänningar i bandet. I ytterfibrerna blir det dragspänningar, i de inre 
fibrerna tryckspänningar och i mittfibern (neutralfibern) blir det varken eller (se fig. 3.9). Om 
krökningsradien är tillräckligt liten kommer spänningarna att bli så stora att plasticering 
inträffar. Plasticeringen yttrar sig som en förlängning av ytterfibrerna och en hoptryckning av 
innerfibrerna. 
 

 
Figur 3.9: Schematisk bild av hur olika fibrer över tjockleken påverkas vi böjning av band 

 
Hur stor del av bandet som plasticeras är beroende av diametern på rullarna, rullavstånd och 
materialets egenskaper. Ett rullriktverk är lämpligt för att rikta bort hasplingsbetingade 
planhetsfel, coil-set och crossbow, då dessa planhetsfel inte kräver en plasticering av hela 
bandets tvärsnitt. En tumregel för att rikta bort coil-set är att tillfoga bandets över och 
undersida en sträckning som är ungefär dubbla flyttöjningen. Detta motsvarar att 20 % av 
tvärsnittet plasticeras. För att rikta bort crossbow krävs en sträckning motsvarande fyra till 
fem gånger flyttöjningen av ytorna vilket ger att c:a 80 % av tvärsnittet plasticeras2.           

3.3.2 Sträckrikt 
Ett sträckriktverk fungerar som ett rullriktverk med tillägget att bandet samtidigt utsätts för en 
dragspänning. Dragspänningen gör att neutralfibern flyttas närmare innerytan vid krökning så 
att en större del av tvärsnittet utsätts för dragspänning. Upprepad böjning fram och tillbaka 
gör att hela tvärsnittet plasticeras samtidigt som mindre dragspänning behövs för att uppnå 
önskad förlängning jämfört med ren sträckrikt utan riktrullar. Detta gör att sträckrikt är bättre 
lämpat för att rikta bort valsningsbetingade planhetsfel då dessa kräver en plasticering av hela 
tvärsnittet. Vilken förlängning som krävs beror på vilken typ och hur stort planhetsfelet är. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tumreglerna tagna ur referens [3] 
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4 Teori 

En teoretisk studie har gjorts bestående av två delar,  plastisk deformation och finita 
elementmetoden. 
 

4.1 Plastisk deformation 
När ett material (kropp) på något sätt blir belastat utsätts det för olika krafter. Krafterna på 
kroppen ger upphov till både spänningar och töjningar. Med töjningar menas att kroppen 
ändrar form, deformeras, under belastningen. Om kroppen återgår till sin originalform efter 
avlastning sägs töjningen vara elastisk, om kroppen däremot permanent har deformerats talar 
man om plastisk töjning och deformation. Vid riktning måste materialet plastiskt deformeras 
för att det ska bli plant [4,5].  

4.1.1 Spänning 
Spänning beskriver hur kraft förmedlas genom små element i en kropp. Spänningstillståndet i 
en punkt kan beskrivas av de tre huvudspänningarna och deras riktning (se fig. 4.1). 
 

 
Figur 4.1 De tre huvudspänningarna i ett infinitesimalt volymselement  

 
Eftersom olika spänningstillstånd har olika potential för att orsaka deformationer är det 
praktiskt att beskriva ett spänningstillstånd med hjälp av ett spänningsrum. Ett 
spänningstillstånd är då representerat av en punkt, P, vars koordinater är magnituderna av de 
olika huvudspänningarna (se fig. 4.2).  

 
Figur 4.2: Spänningen i punkten P uttryckt som en kombination av de tre huvudspänningarna   

 
Om de tre huvudspänningarna är lika stora har man ett hydrostatiskt spänningstillstånd. Vid 
bearbetning av tunna material såsom stålband är krafter vinkelräta mot ytan ofta små, detta 
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leder till att man kan sätta en huvudspänning, säg 3σ , lika med noll. Man får då ett 

spänningstillstånd som kallas plan spänning.   

4.1.2 Töjning 
När en kropp utsätts för laster av olika slag deformeras eller töjs den. Töjning är ett mått på 
hur mycket relativ förlängning/förkortning som skett i en viss riktning i kroppen och är 
således en dimensionslös storhet.  

0

0 )(

l

ll −
=ε         (4.1) 

 

4.1.3 Elastisk deformation 
Vid belastning utsätts materialet för olika krafter och man får spänningar och töjningar i 
materialet. Om belastningsfallet är sådant att endast elastiska töjningar uppstår blir materialet 
elastiskt deformerat. Det konstitutiva sambandet mellan elastiska töjningar och spänningar är 
linjärt. Lutningen på kurvan i spänning-töjnings diagram bestäms av olika moduler beroende 
på spänningssituation. För drag- och tryckspänningar gäller elasticitetsmodulen (Youngs 
modul), E, och vid skjuvspänningar används skjuvmodulen, G.  
 

4.1.4 Plastisk deformation 
Om man vill åstadkomma permanent formändring hos ett material som till exempel vid 
valsning av metall måste man plastiskt deformera det. Med andra ord måste man få materialet 
att flyta vilket är övergången mellan små elastiska deformationer till irreversibla plastiska 
deformationer. Ett infinitesimalt element i materialet har i varje ögonblick ett motstånd mot 
flytning karaktäriserat av den skalära storheten hårdhet, H . Hårdheten kan uttryckas 
momentant som en funktion av spänningstillståndet genom flytvillkoret  

Hf zyx =),,( σσσ      (4.2) 

När en metallkropp deformeras plastiskt sker en liten volymändring, denna är dock så liten att 
den brukar försummas. Deformation av metaller kan alltså sägas vara en inkompressibel 
process. Eftersom flytning medför en distorsion av kroppen kan ett hydrostatiskt 
spänningstillstånd aldrig orsaka flytning på grund av inkompressibiliteten. En möjlig hypotes 
är att det är avvikelsen från det hydrostatiska spänningstillståndet som indikerar potentialen 
för flytning. Denna avvikelse ses som avståndet NP  i figur (4.3) vilket är det ortogonala 
avståndet från den hydrostatiska spänningsaxeln till det aktuella spänningstillståndet P.  
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Figur 4.3: Avvikelse för ett spänningstillstånd P från det hydrostatiska tillståndet N 

 
För den rätvinkliga triangeln ONP gäller   

222 ONOPNP +=      (4.3) 
och 

2
3

2
2

2
1

2 σσσ ++=OP      (4.4) 

Eftersom cosinus av ON  med någon av spänningsaxlarna är 3/1  fås  

3

)( 321 σσσ ++
=ON      (4.5) 

Vilket leder till 

( ) ( ) ( ) 2/12
13

2
32

2
21

3 


 −+−+−
=

σσσσσσ
NP    (4.6) 

En rimlig hypotes är att flytning uppstår när ett kritiskt värde på NP  nås. Vid ett dragprov där 
032 == σσ  kommer ett material att börja flyta vid en spännig fσσ =1 , sätter man detta i 

ekvation (4.6) fås att det kritiska värdet på NP  är 
2/1

3

2




 fσ

. Detta leder till ett flytvillkor 

( ) ( ) ( ) 2/12
13

2
32

2
21

2 


 −+−+−
=

σσσσσσσ f    (4.7) 

Detta villkor används ofta och kallas von Mises flytvillkor. Hårdheten är uttryckt som en 
funktion av det momentana värdet av flytspänningen vid enaxligt drag fσ . Vid ett plant 

spänningstillstånd är 03 =σ  och flytvillkoret blir då 
22

221
2
1 fσσσσσ =+−      (4.8) 

vilket är ekvationen för en ellips i planhet.  
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Figur 4.4: Flytytan i ett plant spänningstillstånd 

 
Ellipsen beskriver ett gränsvärde i spänningsrummet som måste överskridas för att 
plasticering ska ske. I tre dimensioner blir ellipsen istället en ellipsoid, den så kallade flytytan. 
Generellt börjar alltså ett material flyta om punkten som beskriver spänningen i 
spänningsrummet ligger på flytytan. Här har antagits att materialkroppen är isotrop i den 
mening att den svarar likartat på spänning oberoende av riktning och att flytning är oberoende 
av hur man orienterat huvudspänningsaxlarna. För att få ett flytvillkor för anisotropa material 
kan ovanstående villkor modifieras [4]. 
 

4.1.5 Deformationshårdnande 
Som ovan nämnts kan hårdheten uttryckas som en funktion av den momentana 
flytspänningen. Att hårdheten beskrivs momentant beror på att en kropp som utsätts för 
plastisk deformation hårdnar. Denna effekt kallas passande för deformationshårdnande.  
Med detta menas att den nödvändiga spänningen som krävs, flytspänningen, ändras 
allteftersom kroppen deformeras.  
Två olika deformationshårdnanden brukar nämnas, isotropt och kinematiskt. I ett isotropt 
hårdnande material ökar radien på flytytan medan centrum för flytytan är fixt. Med andra ord 
ökar hårdnandet i alla spänningsriktningar. Om materialet däremot hårdnar kinematiskt är 
radien för flytytan konstant medan centrum translaterar i spänningsriktningen. Detta medför 
att materialet hårdnar olika mycket i olika riktningar och till och med minskar i vissa. I många 
fall är deformationshårdnandet i material en kombination av kinematiskt och isotropt 
hårdnande, flytytans centrum translaterar samtidigt som radien ökar. 

4.2 Matematisk grund för FEM 
 
De problem som dyker upp i tillämpad fysik och ingenjörskonst kan beskrivas på ett av två 
sätt. I det första sättet specificeras problemet av en eller flera differentialekvationer 
(operatorformulerat) som beskriver uppträdandet i varje punkt i problemområdet. Det andra 
sättet att beskriva ett problem är genom att ansätta en variationsprincip giltig över hela 
regionen där man försöker hitta ett extremvärde av en funktional som beskriver hur en 
tillståndskvantitet t.ex. energin beror på tillståndet. De båda sätten att beskriva problemet kan 
visas vara matematiskt ekvivalenta dvs. en exakt lösning till det ena är även en lösning till det 
andra. Finita elementmetoden är en numerisk variant av det andra sättet att beskriva 
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problemet medan man i olika finita differensmetoder försöker hitta en approximativ lösning 
direkt till differentialekvationer [6,7,8,12].  
 

4.2.1 Variationsformulering 
 
För problem inom ingenjörskonst kan man som ovan nämnts välja att antingen formulera 
problemet som differentialekvationer eller se det som ett variationsproblem. Som exempel för 
att visa ekvivalensen mellan formuleringarna kan ett endimensionellt problem studeras. 
Antag att ett randvärdesproblem har följande matematiska beskrivning 
 

0)()0(

)()(

==
=′′−
Luu

xfxu
 för Lx <<0  ,   (4.9) 

 
där )(xf  är en given kontinuerlig funktion. Genom att integrera ekvation (4.9) ser man att 
problemet tillsammans med randvillkoret har en unik lösning.  
Vi definierar en skalärprodukt mellan funktioner på intervallet [a,b]  
 

∫≡
a

b

dxxvxuxvxu )()())(),((       

 
och ett linjärt rum 
 

|{vV ≡  där v  är en kontinuerlig funktion över intervallet [a,b], v′  är styckvis kontinuerlig 
och begränsad på [a,b] och 0)()( == bvav }. 
 
Vi visar nu att problem (4.9) är ekvivalent med variationsproblemet 
 
hitta Vu ∈  så att ),(),( vfvu =′′ , Vv∈∀ .   (4.10) 
 
Vi multiplicerar båda sidor av (4.9) med en godtycklig funktion Vv∈  och integrerar över 
intervallet [0,L] vilket ger  
 

),(),( vfvu =′′− .      
 
Partiell integrering av V.L. ger 
 

 ),(
0

0
0

vudxvuvudxvu
L

L
L

′′=′′+′−=′′− ∫∫  eftersom 0)()0( == Lvv .   

Vi drar slutsatsen att om u är lösning till (4.9) så gäller  
 

),(),( vfvu =′′     Vv∈∀ ,      
dvs. u  är även en lösning till problem (4.10). Vidare om u  är en lösning till (4.11) gäller  
 

0),(),( =−′′− vfvu , Vv∈∀   
vilket medför 
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0)(
0

=+′′∫ dxvfu
L

    Vv∈∀ . 

 
Vv∈  är en godtycklig funktion, om vi också antar att fu +′′  är kontinuerlig så måste 

0=+′′ fu .  
D.v.s. fu =′′−  vilket visar att u  är en lösning till problem (4.9) vilket medför att problemen 
är ekvivalenta. Det ska tilläggas att en lösning till ett variationsformulerat problem är en 
lösning till motsvarande operatorformulering i svag mening3. 
Ett annat sätt att beskriva problemet är genom en minimeringsformulering 
 
Hitta Vu ∈  så att )()( vFuF ≤ , Vv∈∀     (4.11) 
  
där F  är en linjär funktional definierad genom 
 

RVF →:  ( R  är mängden av alla reella tal) 
 

),(),(
2

1
)( vfvvvF −′′= . 

 
Antag att u  är en lösning till (4.10). Låt Vw∈  vara en godtycklig funktion. Då gäller 
 

)(),(
2

1
)(

),(
2

1
),(),(),(),(

2

1
),(),(

2

1
)(

uFwwuF

wwwfwuufuuwufwuwuwuF

≥′′+=

=′′+−′′+−′′=+−′+′′+′=+
 

 
eftersom ),(),( wfwu =′′  för en lösning till (4.10) och 0),( ≥′′ ww . Detta visar att en lösning 
till (4.10) även är en lösning till (4.11). Om vi antar att u  är en lösning till (4.11) så gäller för 
alla  
 

Vv∈  och reella tal ε  
)()( vuFuF ε+≤  eftersom Vvu ∈+ ε . 

 
Den deriverbara funktionen 

),(
2

1
),(),(),(),(

2

1
)()( 2 vvvfvuufuuvuFG ′′+−′′+−′′=+= εεεεε   

har ett minimum i 0=ε , dvs. 0),(),(
0

=−′′=
=

vfvu
d

dG

εε
. 

 
Av detta följer att (4.10) är ekvivalent med (4.11) och för att summera vårt resonemang kan vi 
symboliskt skriva )11.4()10.4()9.4( ⇔⇔ . 
I många fysikaliska problem representerar kvantiteten )(vF  den totala potentiella energin och 
(4.11) motsvarar då principen om minimal potentiell energi i mekaniken. Även (4.10) har en 
fysikalisk tolkning för många problem, principen om virtuellt arbete. 

                                                 
3 Se referens [6,7,12] för utförligare diskussion om svag lösning 
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4.2.2 Ritz-Galerkins metoder 
De flesta fysikaliska problem beskrivs först som ett variationsproblem, dessa omvandlas 
sedan till differentialekvationer med hjälp av Euler-Lagrange ekvationer. Istället för att 
approximera differentialekvationen kan man approximera det ekvivalenta 
variationsproblemet. Detta görs med Ritz metod.    
 
Antag att vi har en ordinär differentialekvation beskriven av  
 

fLu = med randvillkoren βα == )1(,)0( uu    (4.12) 
där L  är en differentialoperator och fu,  är funktioner av den oberoende variabeln x. 
 
Det ekvivalenta variationsproblemet skriver vi på formen 
 
Hitta Hu ∈  så att )(min)( vFuF

Hv∈
= .    (4.13) 

 
H  är ett komplett delrum till 2L  där alla funktioner uppfyller randvillkoren till (4.12)4.  

RHF →:  är den funktional som vid minimering ger en svag lösning (4.12). 
I de fall randvillkoren är inhomogena är inte H  ett linjärt rum vilket senare skapar problem 
när man genom addition av basfunktioner söker en approximativ lösning. Detta problem 

kringgår man genom att ta en valfri funktion Hv∈  och sedan bilda rummet vHH −=
o

. Alla 

funktioner i 
o

H  har homogena randvillkor och 
o

H  är således ett linjärt rum. Omvänt kan vi nu 

beskriva varje funktion Hu ∈  som wv +  där 
o

Hw∈ . Vi antar att Hu ∈ˆ  är en lösning till 
minimeringsproblemet (4.13).  
Ett sätt att nu hitta en approximativ lösning till (4.13) är att använda Ritz metod. Man söker då 

ett minimum till F  i ett rum 
oo

HH m ⊂  med ett ändligt antal dimensioner, Med andra ord sker 
en diskretisering av problemet. 

 Vidare väljer vi en godtycklig funktion H∈0φ  och låter N
ii 1}{ =φ  vara en bas för mH

o

. Vi 

söker nu ett minimum till F  i det m-dimensionella rummet mH
o

+0φ  där H∈0φ . Vi vill med 

andra ord hitta en vektor [ ] mT
m R∈= γγγγ ,,, 21 K  som minimerar  




 +≡ ∑
=

m

l
llm FF

1
0)( φγφγ , mR∈γ .  

 
Galerkins metod skiljer sig från Ritz metod i att man istället utgår från differentialekvationen 
och inte variationsformuleringen.  
Antag igen att vi har den ordinära differentialekvationen 
 

fLu = med randvillkoren βα == )1(,)0( uu  där L  är en differentialoperator och u, f är 
funktioner av den oberoende variabeln x. 
 
Vi väljer en funktion H∈0φ , dvs. en funktion som uppfyller randvillkoren. Vidare väljer vi 

en mängd linjärt oberoende funktioner 
o

K Hm ∈φφφ ,,, 21 , dvs. en mängd funktioner som 

                                                 
4 Se referens [12] för en utförlig diskussion om olika matematiska rum 
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uppfyller homogena randvillkor. Vi låter dessa funktioner vara en bas till det ändliga rummet 

}.,,{ 2,1 mm spanH φφφ K

o

≡  

På samma sätt som i Ritz metod är målet att hitta en så bra lösning som möjligt i rummet 

mH
o

+0φ , dvs. vi approximerar u  med ∑
=

+=
m

l
llm xxxu

1
0 )()()( φγφ , 10 ≤≤ x . 

 

Notera att mm Hu
o

∈− 0φ  och H∈0φ  är en godtyckligt vald funktion som satisfierar 

randvillkoren.  
Låt oss betrakta felet fxLuxR m −≡ )()( . 

Om )(xum  skulle vara den korrekta lösningen skulle felet vara identiskt lika med noll. Vi kan 

alltså förvänta oss att ju mindre felet blir, desto bättre blir den approximativa lösningen. Den 

funktion i mH
o

 som ligger närmast den riktiga lösningen är sådan att felet )(xR  är ortogonal 

mot hela rummet, dvs. ( ) 0),( =kxR φ , mk ,,1,0 K= . 

Dessa ekvationer kallas Galerkins ekvationer.  
På grund av att Galerkins metod utgår från differentialekvationen måste basfunktionerna vara 
”tillräckligt” deriverbara. Om högsta derivatan i problemet är av ordning m2  så måste 
basfunktionerna vara m2  kontinuerligt deriverbara. I Ritz metod utgår man istället från det 
ekvivalenta variationsproblemet där ordningen av derivator bara är m  vilket ger en större 
frihet i val av basfunktioner. I praktiken använder man ofta en variant av Galerkins metod där 
man har samma basfunktioner som i Ritz för att lindra kravet på kontinuitet. 
 

4.2.3 Finita Element Metoden 
 Finita element metoden är en variant av Ritz-Galerkins metoder där man använder 
basfunktioner med lokalt stöd, dvs. basfunktionerna är bara skilda från noll i en del av 
problemområdet. Det första steget är att dela upp problemområdet i ett antal delområden, 
element. Elementen knyts samman av ett antal diskreta punkter, noder.  
 
Till varje nod hör en eller flera basfunktioner där antalet bestäms av frihetsgraden. 
Basfunktionerna är konstruerade så att de har värdet ett i den nod de hör till och är nollvärda i 
alla andra noder. Fältvariabeln vi försöker approximera i Ritz-Galerkins metoder kan nu 
beskrivas i varje element genom  

∑=
i

ii Nu γ ,      (4.14) 

 
där u  är fältvariabeln, iγ  nodvärden och iN  nodfunktioner. Värdet av fältvariabeln inom 

varje element är entydigt bestämt av nodvärdena av de noder som angränsar till elementet. Nu 
kvarstår att bestämma de nodvärden som ger den bästa approximationen av fältvariabeln i det 
rum som spänns upp av basfunktionerna. Detta görs genom att ta gradienten av funktionalen 
med avseende på nodvariablerna. 
 

0)( =∇ uFγ .      (4.15) 

 
Funktionalen kan nu räknas ut elementvis  

∑= )(eFF . 
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Eftersom ingen delfunktional )(eF  får något bidrag från basfunktioner utanför elementet 
behöver man bara beakta de basfunktioner som tillhör elementet i uttrycket för )(eF .  
Genom detta förfarande fås ett ekvationssystem för varje element. På grund av att de flesta 
noder tillhör mer än ett element har man ett kopplat system, dvs. det går inte att lösa ut 
nodvariablerna i elementen var för sig, systemet måste därför assembleras ihop. Detta leder 
till ett ekvationssystem i vilket nodvariablerna kan lösas ut.    

4.2.3.1 Element 
 I FEM delas problemområdet upp i ett antal delområden, element. Ett element kan sägas vara 
definierat av tre saker. 

• geometrisk form K  
• en mängd funktioner definierade på K (basfunktioner) 
• Ett antal diskreta punkter (noder) 

 
 
Den geometriska formen på elementen väljs så att problemets geometri väl kan approximeras. 
Vanligtvis används polygoner i 2-D eller 3-D. Vid val av basfunktioner måste två krav 
uppfyllas. Det första är att fältvariabeln måste vara kompatibel, dvs. om den högsta derivatan 
som ingår funktionalformuleringen av problemet är m så måste fältvariabeln och partiella 
derivator av ordning upp till m-1 vara kontinuerliga på randen av elementet. Det andra kravet 
är att när elementstorleken går mot noll måste fältvariabeln och dess partiella derivator upp 
till ordning m kunna anta konstanta värden. Med andra ord måste fältvariabeln och dess 
partiella derivator upp till ordning m vara väldefinierade och entydigt värda i alla punkter i ett 
element. De allra vanligaste basfunktioner är olika polynomfunktioner. Antalet noder i ett 
element bestäms av den geometriska formen, antal frihetsgrader av fältvariabeln och 
randvillkoren för elementet. Med andra ord måste antalet noder vara sådant att fältvariabeln 
kan bestämmas unikt av randvillkoren. 

4.3 FEM inom strukturmekanik 
Inom strukturmekanik analyserar man mekaniska effekter i strukturer (maskinelement, 
fundament, balkar etc.). Påfrestningar uppstår pga. att strukturerna utsätts för laster (krafter) 
av olika slag som i sin tur ger upphov till spänningar och töjningar. För att lösa modeller av de 
mekaniska effekter som uppstår kan man använda finita element metoden (FEM) vilken kan 
härledas ur principen för virtuellt arbete [9,10].  

4.3.1 Virtuella arbetets princip 
 
Vid analys av ett mekaniskt system utgår man från de jämviktsekvationer (rörelseekvationer) 
som nedan är givna i indexform. 

iijij ub &&ρσ =+, ,  3,2,1, =ji .    (4.16) 

Här är ijσ  (Cauchy) spänningskomponenter, ρ  är massdensitet, ib  är komponenter av 

volymskrafter.
.

 betyder partiell derivering med avseende på tid medan partiell derivering 
med avseende på rumskoordinater skrivs med ett komma. Vidare gäller här och i 
fortsättningen konventionen att dubbla index betyder summation över indexets spännvidd. I 
och med momentjämvikten för ett infinitesimalt volymselement är spänningstensorn 
symmetrisk, dvs.  
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jiij σσ = .      (4.17) 

Ekvation (4.16) och (4.17) gäller för en godtycklig punktix  i problemområdet Ω . 

Randvillkoren för spänning i alla punkter på randen tΓ  ges av  

jjii nt σ= ,      (4.18) 

där jn  är en enhetsvektor och it  är komponenter av kraftvektorn som verkar i alla punkter på 

randen tΓ . 

För att kunna beskriva principen om virtuellt arbete definieras ett tillåtet virtuellt 
förskjutningsfält iuδ , med tillåtet menas att det ska stämma överens med föreskrivna 

förskjutningar på randen. Fältet kan visualiseras som små positionsförändringar för punkterna 
i kroppen men är egentligen ett godtyckligt deriverbart vektorfält.  

Principen om virtuellt arbete är ett sätt att omformulera ekvation (4.16) på variations 
(integral) form med hjälp av förskjutningsfältet5 

∫ ∫ ∫∫
Ω Ω ΓΩ

=−−+
t

iiiiijijii tubuuu 0�������� δδσδερδ && .   (4.19) 

Här är töjningstensorn definierad som  

( )ijjiij uu ,,2

1 δδδε −= .     (4.20) 

Principen för virtuellt arbete slår nu fast att om ijσ  satisfierar ekvationen för virtuellt arbete 

för alla virtuella förskjutningsfält, då måste ijσ  även satisfiera ekvation (4.16) och (4.18).  

Principen för virtuellt arbete kan som nämnts i kapitel 4.2.1 betraktas som en fysikalisk 
tolkning av det ekvivalenta (i svag mening) variationsproblemet för differentialekvationen. 

En klar fördel med den här principen är att den ger ett alternativ för att lösa spänningsfältet i 
en kropp som satisfierar ekvation (4.16) där derivering av spänningstensorn undviks. 
Eftersom det är svårt att derivera precist på en dator medan det är enkelt att integrera är den 
grunden för datoralgoritmer rörande FEM på strukturmekaniska problem.  

4.3.2 Finit element diskretisering 
 
I litteratur om FEM skrivs ofta storheterna i ekvationen för virtuellt arbete på matrisform 
istället för tensorform. Ekvation (4.19) i matrisform blir   

 

∫ ∫ ∫∫ =Γ−−+
� � �� �

���� �������� tubuσεuδu TTTT
&&    (4.21) 

Finita element approximationer av förskjutningar och virtuella förskjutningar skrivs som 

)(~)(),( tt uxNxu =  och uxNxu ~)()( δδ =    

där )(xN  är interpolationsfunktioner och u~ , u~�  är tidsberoende nodförskjutningar och 
godtyckliga virtuella förskjutningar respektive. De kontinuerliga (riktiga och virtuella) 
förskjutningarna har nu approximerats med ett antal diskreta noder samt 

                                                 
5 Se referens [10] för härledning  
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interpolationsfunktioner som bestäms unikt av värdena i noderna. De virtuella töjningarna kan 
nu räknas ut som 

uBuSNuSε ~~ δδδ === ��� , där S är en matrisoperator och B  är töjnings-
förskjutningsmatrisen. Eftersom de virtuella nodförskjutningarna är godtyckliga fås för det 
diskreta systemet6 jämviktsekvationen 

fσPuM =+ )(~&& .     (4.22) 

Där  

∫
Ω

= ��NNM T ρ      (4.23) 

∫ ∫
Ω Γ

+=
t

���� tNbNf TT      (4.24) 

∫
Ω

= ��σBσP T)( .     (4.25) 

I problem som bara behandlar linjär-elastiska töjningar ges spänningarna av den konstitutiva 
relationen 

Dεσ =        (4.26) 

I de fall initiala spänningar och töjningar är satta till noll. D  är elasticitetsmodulen skriven i 
matrisform. Eftersom töjningarna är en funktion av förskjutningarna genom 

uBε ~= ,      (4.27) 

blir ekvation (1.11) 

uKuDBBσP T ~~)( =





= ∫
Ω

�� .    (4.28) 

Här är K  den linjära styvhetsmatrisen för problemet. 

 

4.3.3 Icke-linjär formulering av transienta problem   
 
Vid linjär-elastiska statiska problem mynnar ekvation (4.22) ut i ett system av linjära 
algebraiska ekvationer i vilka nodförskjutningarna löses ut med hjälp av metoder från linjär 
algebra. Om ett eller flera konstitutiva samband inte är linjära har man ett icke-linjärt 
problem. Vid lösning av icke-linjära problem måste man lösa problemet inkrementvis vilket 
gör att man för statiska analyser inför en tidsdimension och stegar framåt i tiden tills jämvikt 
uppnåtts. Detta gör att övergången till dynamiska analyser inte medför några större 
svårigheter. Det finns olika typer av icke-linjära problem och i det här arbetet kommer bara 
sådana som beror på ett icke-linjärt samband mellan spänningar och töjningar att behandlas. 

4.3.3.1  Icke-linjära spännings- töjningssamband  
Om det konstitutiva sambandet mellan spänning och töjning inte är linjärt sägs problemet vara 
material icke-linjärt. Det vanligaste fallet av sådana problem är strukturer som utsätts för så 
stora laster att de plastiskt deformeras utan att för den skull genomgå en stor formförändring.  

                                                 
6 För tydlighet har dämpning negligerats som annars ger upphov till termen Cu 



 20 

För att få ett system av algebraiska ekvationer för transienta icke-linjära problem måste man 
göra en diskret approximation i tiden.  
 

11)(~
++ ≈ nnt uu .      (4.29) 

 
Här har tilde för diskreta variabler tagits bort för enkelhetens skull.  
Jämviktsekvation (4.22) kan nu vid varje diskret tid skrivas på residualform som 
 

0PuMfΨ =−−= ++++ 1111 nnnn && ,    (4.30) 

  
där  
 

∫
Ω

+++ == )( 111 nnn uPσBP T �� .    (4.31) 

 
För problem innehållande material icke-linjäriteter är det 1+nσ  som inte kan bestämmas med 

linjära samband. Vid plasticeringsproblem finns det ett antal olika algoritmer för bestämning 
av spänning vid varje tidssteg, gemensamt för dem alla är att de innehåller någon form av 
kriterium för när materialet börjar flyta, en uppdatering för centrum och radie för flytytan och 
en uppdatering av spänning och töjning (både elastisk och plastisk). Hur den valda algoritmen 
ser ut beror på om man väljer att tidsintegrera explicit eller implicit. 
 
 
 

4.3.4   Explicit och implicit tidsintegrering 
 
För att integrera fram en lösning vid tiden 1+nt  om lösningen vid tiden nt  är känd kan man 

välja antingen en explicit eller implicit algoritm. Skillnaden mellan dessa två algoritmer är att 
explicit integrering använder jämviktsvillkoren (4.22) vid tiden nt  för att lösa 1+nu  medan en 

implicit metod använder jämviktsvillkoren (4.22) vid tiden 1+nt  för att lösa 1+nu .  

 

4.3.4.1 Explicit integrering 

En explicit algoritm använder jämviktsvillkoret vid tiden nt   

ttt fKuuM =+&&      (4.32) 

 
för att lösa ut nodförskjutningarna vid tiden 1+nt .  

Den fungerar som en ”steg för steg” algoritm. Med detta menas att jämviktsläget vid tiden 

1+nt  beräknas med nodförskjutningarna som i sin tur beräknats med hjälp av jämviktsläget i 

tiden nt  osv. Detta medför att algoritmen inte kräver en iterativ process för att uppnå 

jämviktsläget i varje tidssteg. På grund av detta är dock algoritmen bara villkorligt stabil. Det 
vill säga att tillräckligt små tidssteg måste väljas för att lösningen ska bli korrekt.   

stabiltt ∆≤∆ ,      (4.33)  

där stabilt∆  är omvänt proportionell mot roten ur densiteten.  
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Om ett större tidssteg väljs blir integrationen instabil vilket till exempel leder till att fel på 
grund av avrundning i datorn växer vilket gör att resultaten i många fall blir värdelösa. Vid 
simuleringar där uM && -termen är mycket mindre är övriga termer i ekvation (4.32) kan 
masskalning användas, detta innebär att densiteten anges större än den egentligen är och på så 
viss kan större tidssteg tas. Den vanligaste explicita finita element formuleringen använder en 
central differens approximation av tidsderivatorna.   

4.3.4.2 Implicit integrering 
De allra flesta implicita finita element algoritmer (Newmark, Wilson etc.) är villkorslöst 
stabila. Detta beror på att de använder jämviktsvillkoren för tiden 1+nt   

111 +++ =+ ttt fKuuM &&      (4.33) 

 
för att lösa ut nodförskjutningarna vid samma tidssteg. Detta medför dock för icke-linjära 
finita element problem att de implicita algoritmerna måste kompletteras med en iterativ 
process i varje tidssteg för att jämvikt ska uppnås. Den villkorslösa stabiliteten betyder att 
mycket större tidssteg kan tas jämfört med i explicita formuleringar. 
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5 Försök 

För att undersöka möjligheterna att kunna modellera riktning med hjälp av FEM har ett band 
kallvalsats hos Lucoil i Luleå. Bandet har medvetet valsats så att bandet har fått planhetsfel 
som sedan har uppmätts. För att ett spänning- töjningsdiagram ska fås har även bitar av 
bandet dragprovats. Bandet har därefter riktats hos Outokumpu Stainless i Långshyttan där 
inställningar av riktverket har sparats.   
   

5.1 Valsningsförsök 
Vid ett försök hos Lucoil i Luleå har ett band av kvalité Boloc 02 valsats ner från 1,5 mm till 
0,8 mm i fyra stick (se figur 5.1). Under det sista sticket valsades bandet så att olika 
planhetsfel uppstod. Dessa mättes med trådtöjningsgivare. För att mäta planhetsfel med 
trådtöjningsgivare limmar man fast ett antal trådtöjningsgivare över bredden på bandet innan 
det utsätts för dragspänning. Bandet spänns sedan upp och töjningarna för de olika givarna 
avläses och loggas på en dator. Diagram (5.1) och (5.2) visar töjningsskillnaderna mellan mitt 
och kant på bandet uppmätt med trådtöjningsgivare vid kantlångt respektive mittlångt band. 
På grund av brist på trådtöjningsgivare kunde bara ena halvan sett över bredden mätas och då 
med endast två givare, en i mitten och en på ena kanten.  
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Diagram 5.1: Töjningsskillnad mellan mitt och kant för kantlångt planhetsfel 
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Diagram 5.2: Töjningsskillnad mellan mitt och kant för mittlångt planhetsfel  

 
Planhetsfelen uppvisar båda en töjningsskillnad före stödrullen på ungefär 160-170 I-enheter. 
Båda dessa planhetsfel kunde observeras med blotta ögat när ingen dragspänning var pålagd 
bandet. Det syntes tydligt att de kantlånga bucklorna gick i vågor och samma form kunde anas 
på det mittlånga partiet. En grov uppskattning av hur utbredda dessa planhetsfel är över 
bredden samt våghöjd och våglängd finns i tabell (5.1) 
 

Tabell 5.1: Tabellen visar uppskattade storheter vid de två planhetsfelen 

Planhetsfel 
Storlek 

(I-enheter) 
Våghöjd 

(mm) 
Våglängd 

(mm) 
Utbredning över bredden 

(mm) 
Kantlångt ~165 ~3 ~240 ~140 (från kant och inåt) 
Mittlångt ~165 ~12 ~1000 Från mitt till kant 

 

5.2 Materialprov 
För att få information om bandets mekaniska egenskaper har bitar av det valsade bandet 
dragprovats. Diagram (5.3) visar ett spännings- töjnings diagram för bandet vid ett 
longitudinellt dragprov. Diagrammet visar sann spänning mot sann töjning samt E-modulen 
som är 1110*2  MPa. Diagrammet visar att materialet börjar flyta vid en töjning på ungefär  
0,2 % vilket ger en flytspänning på ungefär 410 Mpa.  
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Diagram 5.3: Kurvan visar sann spänning mot sann töjning samt E-modulens lutning 

 

5.3 Riktningsförsök 
Efter avslutat valsningsförsök riktades bandet hos Outokumpu Stainless i Långshyttan. 
Riktverket är av märket Ungerer och är ett sträckriktverk med 23 arbetsrullar (se figur 5.2). 
Verket är automatstyrt med hjälp av en planhetsmätrulle som ger information om planheten 
efter rullarna vilken sedan används för att styra verksparametrar såsom sadlar, överlapp osv. 
Ställbara sadlar i riktverket möjliggör tillfogande av utböjning på riktrullarna. Detta leder i sin 
tur till att bandet böjer sig olika tvärs bredden och vissa fibrer sträcks därför mer än andra.  
Med hjälp av information om bandets materialegenskaper räknas en förlängning fram, verket 
ställer sedan in sig så att bandet tillfogas denna förlängning och dragspänning i bandet kan 
avläsas. Om bandet är kraftigt oplant måste man kanske därför rikta det två gånger om den 
framräknade förlängningen inte är tillräcklig (förutsatt att verket orkar spänna upp bandet en 
andra gång eftersom det har hårdnat lite vid den första riktningen). I och med att 
planhetsmätrullen sitter ganska långt efter riktrullarna sker en viss fördröjning av information 
vid styrningen. Det finns också en möjlighet att låsa verksinställningarna och sedan läsa av 
planheten på utgångssidan vilket gjordes vid försöket. Tabell (5.2) och (5.3) visar storheter 
från riktningen för de delar på bandet som är kantlångt respektive mittlångt. 

 
 Tabell 5.2: Tabellen visar storheter vid riktning av kantlångt avsnitt på bandet 

Längd 
intervall 

(m) 

Dragspänning 
 
 

(Mpa) 

Total 
töjning 

 
(%) 

Överlapp 
ingångssida  

 
(mm) 

Valsspalt 
utgångssida  

 
(mm) 

Bandfart  
 
 

(m/min) 

Max 
oplanhet 
efter rikt 
(I-enhet) 

126-170  0,59 1,65 0,80 35 16 
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Tabell 5.3: Tabellen visar storheter vid riktning av mittlångt avsnitt på bandet 
Längd 

intervall 
Dragspänning 

 
 

(Mpa) 

Total 
töjning 

 
(%) 

Överlapp 
ingångssida 

 
(mm) 

Valsspalt 
utgångssida 

 
(mm) 

Bandfart 
 
 

(m/min) 

Max 
oplanhet 
efter rikt 
(I-enhet) 

260-310  0,59 1,65 0,80 49 17,5 
 

 
Figur 5.1: Kallvalsning av band så att fibrerna på kanten blivit längre, dvs. bandet har fått kantbucklor   

 

 
Figur 5.2: Riktverket i Långshyttan, riktrullarna sitter i kassetter som förs in i den bärande ramen som ses på 

bilden 
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6 Simuleringar 

En modell av riktverket som löses med FEM har skapats för att simulera riktning vid olika 
planhetsfel [11]. Två olika planhetsfel har studerats och simulerats, ett kantlångt och ett 
mittlångt band.  Data från försök har i den mån det ansetts möjligt använts som indata i 
modellen. Verifiering av modellen är gjord mot data från riktningsförsök.  

6.1 Programvara 
Programmet som valts för att simulera är LS-DYNA som har utvecklats på Lawrence 
Livermore National Laboratory i USA. För att rita (mesha) upp geometrin har programmet 
INGRID använts vilket är en preprocessor till LS-DYNA. LS-DYNA är ett allmänt program 
som kan användas i formningsprocesser, krocktester, termomekaniska problem etc. 
Programmet använder i dynamisk analys en explicit kod som kan köras parallellt på flera 
processorer och tidsintegreringen sker med en central differensalgoritm. All indata till 
programmet sker genom nyckelordsbaserade indatafiler. Resultat och önskade storheter kan 
sedan fås både grafiskt och som data i en postprocessor. Även implicita simuleringar är 
möjliga i LS-DYNA, t ex återfjädring. 
För att ändra nodpositioner och således skapa oplana band samt för beräkningar av 
kvarvarande oplanhet och dragspänning i bandet har programmet Matlab använts. Matlab är 
ett allmänt program för numerisk beräkning och optimering och är utvecklat av Mathworks. 

6.2 Modell 
En geometrisk modell har skapats bestående av ett band och 23 riktrullar. Till den har 
randvillkor lagts till som ger bandet hastighet och genererar en dragspänning genom bandet. 
När bandet sträckts så att det är plant fälls riktrullarna ner i sina positioner så att utböjning av 
bandet sker. När simuleringen av riktningen är klar körs en återfjädringssimulering, detta för 
att planheten ska kunna beräknas genom jämförande av fiberlängder.   

6.2.1 Geometrisk modell  
Ett helt plant band har ritats upp i INGRID. För att införa planhetsfel i bandgeometrin har 
indatafiler exporterats till Matlab. Bandet är 2400 mm lång, 500 mm brett och 0.8 mm tjock. 
Riktrullarna är skapade med en geometrisk kontaktyta och antas vara helt stela kroppar, dvs. 
ej deformerbara. Inga sadlar har använts då förhållandet mellan inställningar och resulterande 
utböjning av riktrullar är svår att uppskatta. 
Planhetsfelet har antagits vara symmetriskt över bredden på bandet, detta medför att antalet 
element har kunnat halveras. Noderna efter ena långsidan har därför låsts för rörelse i y-led 
och rotation runt z-axeln för att skapa ett symmetriplan där noderna uppför sig som om de låg 
mitt i bandet (se figur 6.1). Långsidorna kommer därför i fortsättningen benämnas mitten och 
kanten.  
De uppmätta planhetsfelen har approximerats med hjälp av en analytisk funktion. Nodernas 
globala z-koordinat har räknats om med hjälp av en funktion i två variabler för att bandet ska 
få planhetsfel som överensstämmer med de uppskattade planhetsfel som fåtts fram vid 
försöken hos Lucoil (se figur 6.2). Funktionen består av en sinusfunktion som beror på x-
koordinaten och en kvadratisk polynomfunktion som beror på y-koordinaten. Ekvation (6.1) 
är den ekvation som utgåtts från.  
 

( ) )(sin yPxcz ⋅= π      (6.1)      
I det kantlånga bandet har positionen räknats om för noderna med funktionen 
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⋅⋅= 1
6

50
sin2

1 xycz
π

     där 1c  är en konstant för att få rätt våghöjd. (6.2) 

Här är våglängden densamma som den uppmätta och 1c  har anpassats för att få en våghöjd 
som tillsammans med våglängden ger ett planhetsfel som överensstämmer med det som 
uppmättes med hjälp av trådtöjningsgivare. 
Positionerna för noderna har i det mittlånga bandet räknats om med funktionen 
 

( ) ( )xcycz π2sin2
32 ⋅−⋅=       där 2c , 3c  är konstanter för att få rätt våghöjd. (6.3) 

2c  och 3c  har på samma sätt som ovan anpassats så att våghöjden tillsammans med 

våglängden ger samma planhetsfel som det med trådtöjningsgivare uppmätta.  
 

 
Figur 6.1: Schematisk bild över hur koordinatsystemet är satt  

 

 
Figur 6.2: Del av den färdiga meshen för kantlångt band 

6.2.2 Randvillkor 
För att skapa fart och dragspänning i bandet har noderna på kortsidorna fått randvillkor i form 
av ett hastighetsvillkor. Noderna på den främre sidan rör sig med 2 m/s och på den bakre 
sidan med 99.54% av den hastigheten för att på så sätt skapa en dragspänning genom bandet. 
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När bandet sedan sträckts ut så att det är plant fälls de 23 rullarna ner vilket gör att 
fartskillnaden mellan framkant och bakkant koncentreras till utböjningen av bandet och leder 
till plastisk deformation i form av töjning längs bandet. Rullarna fälls ner när bandet fått en 
viss förlängning (elastisk töjning) som gör att bandet är plant. Hastighetsvillkoret är sådant att 
när simuleringstiden är slut har bandet förlängts med ungefär 0,5 % vilket är i enighet med 
hur rikverket i Långshyttan var inställt.  

6.2.3 Materialmodeller 
Den materialmodell som använts kallas styckvis linjär plastisk. Med detta menas att töjningar 
räknas ut med hjälp av spänningarna och E-modulen så länge inte flytspänningen i bandet 
uppnåtts. Därefter används en styckvis linjär kurva definierad av användaren. I det här fallet 
har sann töjning - sann spänningskurvan från dragprovet använts. Materialmodellen använder 
uteslutande isotropt hårdnande. En rekommenderad masskalning där densiteten angetts 10 
gånger högre än den är i verkligheten har använts. 

6.2.4 Elementtyp 
Ett band i ett riktverk utsätts för två huvudsakliga påkänningar. Den ena är en spänning i 
planet (här x-y planet) som kommer av den pålagda dragspänningen på bandet. Den andra är 
böjmomentet som uppkommer när bandet böjs runt de rullar som sitter i riktverket. Rullarna 
ger också upphov till en kraft som är normal mot bandets yta men den är väldigt liten jämfört 
med de två andra och kan därför försummas. Dessa faktorer och bandets geometri gör att 
bandet lämpligen modelleras med skalelement då dessa är en kombination av 
planspänningselement och balkelement. 
Ett skalelement tar upp krafter i planet som ett planspänningselement vilket i det enklaste 
fallet ger motsvarande töjningar och spänningar i planet med hjälp av styvhetsmatrisen. 
Krafter som är normala mot planet tas istället upp av en böjning av elementet som i sin tur ger 
motsvarande töjningar och spänningar enligt balkteori. Ett antal på förhand valda 
integrationspunkter över tjockleken kan sägas dela upp elementet i flera skikt som vid 
utböjning sträcks olika mycket. I simuleringarna har 5 integrationspunkter ansetts vara 
tillräckligt.   
Fördelen med att använda skalelement istället för 3-D solidelement är att beräkningstiden blir 
kortare. Detta beror dels på att om solidelement används måste flera element användas över 
tjockleken vilket ökar antalet frihetsgrader. Om man använder explicit kod blir dessutom 
tidssteget kortare ju tunnare solidelementen blir medan skalelementets tjocklek inte har någon 
betydelse för tidssteget. Ett fullintegrerat skalelement med timglaskontroll har valts på grund 
av att det är kompatibelt med en implicit återfjädringssimulering. 

6.3 Resultat 
För att utvärdera modellen jämförs ett antal storheter från simuleringar med motsvarande 
storheter uppmätta vid försök samt en fysikalisk granskning av simuleringarna för att se om 
främst spänningar och töjningar uppvisar rimligt beteende.  

6.3.1 Fysikalisk granskning 
Den fysikaliska granskningen syftar till att bedöma huruvida modellen beter sig som man kan 
förvänta sig vid de två olika planhetsfelen. Denna granskning består främst i att studera hur 
spänningsfördelningen ser ut vid olika tidpunkter samt att både spänningar och töjningar 
uppvisar en rimligt len variation över bredden på bandet (se figur 6.3-6.6). 
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Spänningsfördelning 
Två tidpunkter har valts i de båda fallen där spänningsmönstret kommenteras. 

1. Band med dragspänning utan nerfällda riktrullar 
2. Band med dragspänning och nerfällda riktrullar 
 

Figur 6.3: Spänningsfördelning i det kantlånga bandet vid endast dragspänning 
 

 
Figur 6.4: Spänningsfördelning i det mittlånga bandet vid endast dragspänning 

 
Plottarna visar en spänningsfördelning som är rimlig i de båda fallen, för det kantlånga bandet 
är spänningarna lägre vid kanten vilket är vad man förväntar sig då fibrerna här är längre och 
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inte sträcks ut lika mycket som fibrerna i mitten. För det mittlånga bandet är plotten den 
omvända vilket är rimligt då fibrerna är kortast vid kanten och därför sträcks mer än de i 
mitten. 
  

 
Figur 6.5: Spänningsfördelning i det kantlånga bandet vid dragspänning och nerfällda riktrullar 

 

 
Figur 6.6: Spänningsfördelning i det mittlånga bandet vid dragspänning och nerfällda riktrullar 

 
Båda plottarna visar en jämn spänningsfördelning på bandet som passerat riktrullarna (till 
höger om riktrullarna) vilket är önskvärt eftersom alla fibrer i bandet då fjädrar tillbaka 
ungefär lika mycket vid avlastning från den pålagda dragspänningen. För det mittlånga bandet 
ser man även att bandets kant är mer sträckt än bandets mitt före riktrullarna vilket tyder på att 
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bandet är uppsträckt när det går in mellan rullarna. För det kantlånga bandet kan dock ingen 
spänningsskillnad ses mellan kant och mitt före riktrullarna. 
 
 
Plastisk töjningsfördelning 

Figur 6.7: Plastisk töjningsfördelning i det kantlånga bandet för den mittersta integrationspunkten 
 

 
Figur 6.8: Plastisk töjningsfördelning i det mittlånga bandet för den mittersta integrationspunkten 

 
Fibrerna efter kanten har plastiskt töjt sig mindre än fibrerna mot mitten i det kantlånga 
bandet, för det mittlånga är situationen den omvända. Dessa plottar visar alltså att de kortare 
fibrerna plastiskt har töjts mer än de långa vilket är den effekt man vill uppnå med riktning. 
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6.3.2 Jämförelse mot resultat från försök 
Vid verifiering mot försök har två stycken storheter jämförts, Planheten efter riktning och 
storleken på dragspänningen genom bandet vid riktning. En jämförelse mellan de beräknade 
planhetsprofilerna mot uppmätt profil har också gjorts. Planheten har räknats ut på två olika 
sätt, dels genom att dela restspänningen över ett tvärsnitt i bandet med E-modulen (metod 1) 
men också genom jämförelse av fiberlängder vid återfjädrat band (metod 2). För att slippa 
randeffekter som uppstår vid fram och bakkant (kortsidorna) på bandet har 300 respektive 100 
element bortsetts från vid beräkning av planhet i modell.  
 
Jämförelse av planhet 
För att kunna jämföra planhet mellan modell och försök har bandet delats in i längsgående 
fibrer vars bredd ungefär motsvarar den minsta bredden hos de smalaste planhetsmätrullarna 
som mäter utgående planhet i riktverket. Dessa fibrer består av 6 element (7 noder) över 
bredden vilket ger en fiberbredd på 24 mm. Fibrerna är 1600 mm långa viket ger 800 element 
över längden. Först ges en förklaring till hur planheten beräknats med de två metoderna, 
därefter presenteras resultaten i en tabell. 
För att beräkna planhet med hjälp av restspänningen (metod 1) i de olika fibrerna har följande 
gjorts. Först har medelspänningen i x-led i alla element tagits fram, sedan har 
medelspänningen för alla element i en fiber lagts ihop och delats med antal element. 
Planheten har sedan räknats ut med följande ekvation 

510⋅
∆

=
E

planhet xσ
 (I-enheter)    (6.4) 

xσ∆  är skillnaden mellan fibrerna med högsta och lägsta spänning i x-led 

E  är E-modulen som här är 11100.2 ⋅  
 
För att kunna jämföra de olika fibrernas längd (metod 2) har bandet först låtits återfjädra med 
en implicit statisk algoritm i LS-DYNA. Längden mellan noderna i en rad approximeras med 
ekvation (6.5) 
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n

j
x  är x-koordinaten för nod n  i rad j  

n

j
z  är z-koordinaten för nod n  i rad j  

Längden för en fiber beräknas genom medelvärdet för 7 över bredden följande rader  
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Den 21:a fibern består av de kvarvarande 6 raderna på kanten för ett totalt antal fibrer om 21 
stycken (se figur 6.9). 
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Figur 6.9: Schematisk figur som beskriver avstånd mellan två noder i samma rad samt hopslagningen av sju 

rader till en fiber 
 

Resultat 
 

Typ av planhetsfel Uppmätt planhet 
efter riktning 

Planhet efter 
simulering beräknad 

med fiberlängder 
efter återfjädring 

Planhet efter 
simulering beräknad 

med kvarvarande 
spänning 

Kantlångt band ~16 I ~8,5 I ~18,5 I 
Mittlångt band ~12 I ~12 I ~10 I 

Tabell 6.1: Jämförelse av beräknad mot uppmätt planhet efter riktning 
 
Det beräknade planhetsfelet med metod 1 stämmer väl överens med det uppmätta 
planhetsfelet i båda fallen. Vid beräkning med metod 2 är planhetsfelet ungefär hälften så 
stort som det uppmätta för det kantlånga bandet, för det mittlånga bandet stämmer dock det 
beräknade planhetsfelet nästan exakt med det uppmätta.  
För ytterliggare verifiering av simuleringarna mot försök kan man jämföra 
planhetsfördelningen för ett genomsnittligt tvärsnitt för de två beräknade planheterna, den 
uppmätta samt planhet innan riktning (se figur 6.10-11). Genom att jämföra beräknad och 
uppmätt planhet efter riktning mot den förändring som skett under riktning kan en uppfattning 
fås om hur resultatet påverkats av gjorda approximationer i modellen.  
För det kantlånga bandet uppvisar både metod 1 och metod 2 en planhetsfördelning som i 
jämförelse med fördelningen innan riktning har samma storleksordning som den uppmätta 
planhetsfördelningen. Metod 1 tenderar dock att underskatta planhetsfelet medan metod 2 
bitvis överskattar planhetsfelet en aning. 
Även för det mittlånga bandet har de beräknade planhetsfördelningarna samma 
storleksordning som den uppmätta i perspektiv av planheten före riktning. Metod 1 
underskattar dock planhetsfelet för en del av bredden.  
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Figur 6.10: Figuren visar den uppmätta, de två beräknade samt planhetsfördelning innan riktning över ett 
genomsnittligt tvärsnitt av det kantlånga bandet, 0 på x-axeln motsvarar bandets mitt medan 500 motsvarar 

kanten 
 

 
Figur 6.11: Figuren visar den uppmätta, de två beräknade samt planhetsfördelning innan riktning över ett 
genomsnittligt tvärsnitt av det mittlånga bandet, 0 på x-axeln motsvarar bandets mitt medan 500 motsvarar 

kanten 
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Jämförelse av banddrag 
När man i ett riktverk ställer in en viss förlängning som ska tillfogas ett band eller på liknande 
sätt simulerar med hastighetsrandvillkor får man en motsvarande dragspänning genom bandet. 
I verifieringen av modellen är det därför intressant att jämföra den uppmätta dragspänningen 
mot dragspänningen från simuleringen.  
 

Typ av Planhetsfel Uppmätt dragspänning i band 
(N/mm²) 

Dragspänning i band vid 
simulering (N/mm²)7 

Kantlångt band 75 151 
Mittlångt band 94 142 

Tabell 6.2: Jämförelse av beräknad mot uppmätt dragspänning i bandet efter riktning 
 
För det kantlånga bandet är den uppmätta dragspänningen ungefär 50 % lägre än den 
dragspänning som simuleringen ger. Motsvarande skillnad för det mittlånga bandet är ungefär 
35 %.  
 
 
 

7 Diskussion, slutsatser och fortsatt arbete 

En diskussion om resultaten inleder detta avsnitt följt av vilka slutsatser man kan dra av dessa. 
Sist redovisas vilket fortsatt arbete som kan göras för att förbättra modellen. 

7.1 Diskussion om resultat  
 
Den fysikaliska granskningen av modellen visar att spänningen är fördelad på ett förväntat 
sätt för de två olika simuleringarna, med detta menas att när dragspänning är pålagd bandet så 
utsätts de kortaste fibrerna för den största påkänningen. Vidare uppvisar konturplottarna för 
både spänning och plastisk töjning en moderat variation längs med olika fibrer. Detta påvisar 
att bandets töjning sker över hela bandets längd och är således inte lokalt koncentrerat till 
vissa ställen.  
Baserat på dessa observationer dras slutsatsen att bandet beter sig på ett förväntat och 
fysikaliskt riktigt sätt vid simulering. 
 
Vad gäller verifiering av modellen mot gjorda försök så har fokusering lagts på tre punkter  

• Jämförelse mellan beräknad och uppmätt planhet 
• Jämförelse mellan beräknad och uppmätt planhetsprofil  
• Jämförelse mellan beräknad och uppmätt dragspänning i bandet 

 
Jämförelsen mellan beräknad och uppmätt planhet efter riktning visar mycket bra resultat för 
metod 1 där skillnaden är väl inom ramen för mät eller numeriska fel.  
Vid implicit återfjädringssimulering använder LS-DYNA en stabiliseringsalgoritm, denna 
algoritm ser till att bandet är styvare än det egentligen är i början för att allteftersom göra 
bandet mjukare tills den verkliga styvhetsmatrisen används. Detta görs för att förbättra 

                                                 
7 En medelspänning har räknats ut från att riktrullarna fälts ner till simuleringens slut 
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konvergensen och på så viss hitta en lösning. Simuleringen av återfjädring konvergerade för 
båda planhetsfelen med den mesta extra styvheten borttagen (c:a 98,5 % borttagen) men inte 
med den verkliga styvhetsmatrisen. Tilläggas bör att det knappt skedde någon förändring av 
bandet mellan 96 % borttagen extra styvhet och 98,5 %. Med detta i åtanke ser man vid 
jämförelse mellan uppmätt och beräknad (med metod 2) planhet efter riktning att metoden ger 
ett mycket bra resultat för det mittlånga bandet, för det kantlånga bandet underskattar dock 
metod 2 planhetsfelet med ungefär hälften. Detta kan bero på att det fortfarande finns 
restspänningar som inte löst ut i form av förlängning på grund av att fullständig konvergens 
inte uppnåddes. 
 
Båda metoderna för beräkning av planhet uppvisar en liknande planhetsfördelning som den 
uppmätta satt i perspektiv av den planhet som fanns innan riktning. Skillnaden mellan 
beräknad och uppmätt planhet är i storleksordningen för vad som i många industriella 
sammanhang betecknas som plant. Gjorda approximationer i modellen bedöms därför inte ge 
upphov till större fel än de fel som görs vid mätning av ingående planhet. Metod 1 tenderar 
dock att underskatta den kvarvarande oplanheten efter riktning över stora delar av bredden, en 
förklaring för detta kan återigen vara att full konvergens inte uppnåddes vid den implicita 
återfjädringen.  
 
Vid jämförelse av dragspänningen i bandet är den uppmätta ungefär 50 % respektive 35 % 
lägre än den beräknade för det kantlånga respektive mittlånga bandet. En orsak till 
överskattningen kan vara att bandet i verkligheten inte hårdnar enbart isotropt utan 
även/enbart kinematiskt. Detta skulle i sådana fall leda till att det krävs mindre kraft för att 
böja bandet tillbaka efter att det böjts åt ena hållet. Noteras bör också att FEM är överstyv i 
sin natur eftersom man minimerar energin över de möjligheter som interpolation med 
funktioner ur ett begränsat funktionsrum ger. Denna naturliga överstyvhet leder till att en 
större kraft krävs för att åstadkomma en viss förlängning i simulering kontra verkligheten. 
Möjligen kan denna överstyvhet lindras vid användande av underintegrerade element. Dock 
ska sägas att finita element metodens naturliga överstyvhet troligen inte är den dominerande 
orsaken till överskattad dragspänning i bandet.  

7.2 Slutsatser och fortsatt arbete 
 
Slutsatser 
 
Av ovanstående resultat dras slutsatsen att FEM lämpar sig väl för lösning av modeller av 
riktning och att möjligheterna för generell modellering av riktning med användande av FEM 
är stora. Denna slutsats grundar jag på två saker.  
 

1. Modellen beter sig fysikaliskt som man förväntar sig  
2. Storleken på den beräknade kvarvarande planheten stämmer väl överens med den 

uppmätta vid försök 
3. I perspektiv av planhetsfördelning före riktning är skillnaden mellan beräknad och 

uppmätt fördelning efter riktning inte större än gjorda mätfel vid bestämmande av 
ingående planhet 

 
Tilläggas bör att endast två olika planhetsfel har simulerats, för en mer pålitlig verifiering av 
modellen bör fler typer av stålsorter och planhetsfel simuleras och jämföras med data från 
verkliga riktningar.  
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Användandet av inre spänningar för beräkning av kvarvarande oplanhet efter riktning gav 
bättre resultat än beräkningen av fiberlängder efter återfjädring. Vid beräkning med inre 
spänningar behövs inte återfjädring göras vilket reducerar beräkningskostnaden.  
 
Beräkningstiden för den explicita simuleringen tog ungefär 110 h i parallellt läge på 6 
processorer och ungefär 155 h timmar på 4 processorer. Den långa beräkningstiden gör inte 
denna typ av simulering lämplig som styrmedel direkt för ett riktverk utan passar bättre för att 
bestämma vilken sorts planhet riktverket kommer åt. Alternativt kan man göra många olika 
simuleringar och sedan träna ett neuralt nätverk att ge samma resultat som FEM-beräkningar. 
Simulering med underintegrerat skalelement visar att simuleringstiden nästan halveras. 
Beräkningstiden för återfjädring kördes seriellt och tog ungefär 20 h. 
 
Fortsatt arbete 
 

• Simulera andra typer av planhetsfel och stålsorter för att få en mer pålitlig verifiering 
av modellen 

•  Använda andra typer av materialmodeller i LS-DYNA vid simulering, t.ex. modeller 
som ger möjlighet att använda kinematiskt hårdnande eller ger kortare beräkningstider 

• Beräkna riktrullarnas utböjning vid olika sadelinställningar för att också kunna 
inkludera sadlar i modellen 

• Undersöka möjligheterna att använda underintegrerade element, färre 
integrationspunkter över tjockleken och en större masskalning för att kunna korta ner 
beräkningstiden 

• Mäta planhetsfel före riktning på ett noggrannare sätt för att bättre kunna modellera 
dem 
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