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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts under våren 2017 vid Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med 

voestalpine Precision Strip i Munkfors. Att producera så kostnadseffektivt som möjligt likväl att 

minimera material som kasseras är något företag idag ser som självklart. På samma gång som detta 

efterlevs bör även kundnöjdheten maximeras. Utrymmet att göra fel har minskat vilket leder till en 

ständig strävan att undvika att produkter med oönskade defekter går ut till kund. För att nå detta 

måste företaget ha en förståelse för vilka mekanismer som påverkar vilka defekter. Syftet med det 

här arbetet är att dokumentera bandstålets processteg, från råmaterial till halvfabrikat. På så vis kan 

arbetets mål uppnås, det vill säga att hitta vilka möjliga orsaker som kan påverka bandstålets rakhet, 

specifikt den så kallade kortkrokigheten. Det finns två typer av rakhet, långkrok och kortkrok. Den 

som ställer till med problem vid beläggning och slipning av bandstål är den så kallade kortkroken. 

Därmed är det detta som voestalpine Precision Strip önskat hjälp med att kartlägga.  

Materialet som studerats var tre olika band av samma stålsort (UHB 20C), dessa var alla tänkta att gå 

vidare till beläggningen. För att bandet ska kunna beläggas måste materialet vara helt rakt, 

toleransen är +/- 33 µm, vilket många gånger innebär att bandet ser rakt ut trots en rakhetsavvikelse. 

Finns en avvikelse går det inte att färdigställa produkten utifrån kundspecifikation och materialet 

används då till annan slutprodukt, eller i värsta fall skrotas. 

För att kartlägga vilka mekanismer som bandstålet utsattes för användes den teoretiska ansatsen ”de 

sju förbättringsverktygen”, en teori utvecklad i Japan som är användbar då kvalitetsförbättringar 

efterfrågas. Arbetet börjades med litteraturstudier, det var svårt att hitta studier och annan litteratur 

som behandlar ämnet kortkrok i allmänhet och kortkrok i kallvalsat bandstål i synnerhet. Förutom 

litteratur erhölls en del information av personal på voestalpine Precision Strip i Munkfors. Det 

gjordes inga intervjuer utan enbart samtal med personal på plats i Munkfors. Dessa samtal ledde till 

ökad förståelse för vad problemet innebär och ett orsak-verkan-diagram gjordes. Fem möjliga 

orsaker till kortkrok vid kallvalsning av stål identifierades. Utifrån detta ritades ett flödesschema över 

hela processen upp. 

De fem möjliga orsakerna som studerades närmre var  

• tvärprofil 

• reduktionen i tre olika valsverk 

• kontaktlängd och valsmaterial i valsverken 

• rullsaxen som kantskär och slittar materialet 

• den mänskliga faktorn.  

Utifrån detta arbete kunde flera alternativa svar på problemet till varför kortkrok uppstår 

identifieras. Det kan vara stickserien i valsverk 311, bomberingen som var sliten/icke-sliten i valsverk 

322, kontaktlängden i valsverk 345, materialet i arbetsvalsen i valsverk 311 eller rullsaxen. Ett antal 

orsaker som kan påverka att kortkrok uppkommer är överhuvudtaget inte är studerade. Till exempel 

värmebehandling, friktion och smörjmedel. 

I arbetet framkom en orsak som mest trolig till varför kortkroken uppstår, rullsaxen. Att rullsaxen 

påverkat kortkrokens uppkomst kan bero på den mänskliga faktorn likväl som att det kan bero på att 

den är felkonstruerad för just detta ändamål. I dagsläget saknas exakta rutiner för hur 

arbetsprocessen vid rullsaxen utförs, vilket inneburit att de som arbetar vid maskinen gör samma sak 

men på olika vis. Slutresultatet kan ha påverkats av vilken person som arbetat vid valsen. Det finns en 

möjlighet att voestalpine Precision Strip kan vinna på att ha detaljerade inställningsscheman så det är 

möjligt att utesluta att slutresultatet påverkas av vem som arbetar vid maskinen.  
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Abstract 
This thesis has been carried out during the spring of 2017 at Bergsskolan in Filipstad, in cooperation 

with voestalpine Precision Strip in Munkfors. The demands to produce as cost-effectively as possible 

is increasing as well as demands to minimize the amount of discarded materials and at the same time 

maximize customer satisfaction. To achieve this, the company must have an understanding for the 

mechanisms that influence the defects. The purpose of the thesis is to document the production 

steps of the strip steel process, from raw materials to processed steel. Doing that the goal can be 

achieved, i.e. to find the parameters that influence the strip steel's straightness, specifically the so-

called camber. There are two types of straightness which causes problems and the important one in 

this thesis is the so-called camber. 

The material studied was three different strips of the same steel (UHB20C) which were all supposed 

to move on to the department CCB (Coated Coater Blades). But to proceed, the material must be 

perfectly straight. The tolerance is as small as +/-33 microns, which often means that the strip looks 

straight even when there is a straightness deviation. If so, the material may be used in a different 

application and occasionally it will be scrapped.  

To identify the mechanisms the strip steel was exposed to, the theoretical approach “the seven QC-

tools", was used. This is a theory usable when quality improvements are demanded. The work begun 

with literature studies, however, it was very difficult to find studies and other literature that 

discussed camber in cold-rolled strip steel. In addition to literature some information was obtained 

through conversations with the staff in Munkfors. This led to better understanding about the 

problem.  

Afterwards it was time to draw a chart over the causes effecting the camber. Five parameters were 

identified as important and was chosen for closer looking. The parameters studied more closely 

were:  

• transverse profile 

• reductions done in the three different rolling mills 

• contact length and materials in the work roll 

• slitter scorer (the machine that slits the material) 

• human influence  

Then a flow chart of the entire process was drawn up. There are several alternative answers to the 

problem this paper is trying to solve. The answer could be among the parameters studied but it may 

as well be found among causes not studied. For example friction, lubricants or the heat treatment 

the material is exposed to. 

Due to all measurements done in this study there is one parameter most likely to be the cause of 

camber, the slitter scorer seems to influence the material straightness most of all. Though it is not 

cleared why the slitter scorer affects the camber more than the other production steps. It could be 

caused by human influence, it is a machine where very small mistakes, probably unconscious, can 

lead to big consequences. It may also be due to malfunction of the machine.  

Rolling is a craft which means that the person working at the rolling mill, and the other machines in 

the production process, has a big influence on final outcome. Voestalpine Precision Strip could 

probably gain a lot by having detailed setting schedules and measuring instruments that would help 

the staff doing the exact same thing every time. Hopefully the outcome would not fluctuate as much 

as it does in the current situation.  
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Ordlista/förklaringar 
 

1 µm = 1 * 10-6 m = 0,001 mm 

Kortkrok = Rakhetsavvikelse som mäts på 1 meter. Avvikelsen kan gå åt olika håll. 

Långkrok = Rakhetsavvikelse som mäts på 3 meter. Avvikelsen går åt samma håll. 

Cpk = ett värde som används för att se hur mycket rakheten varierar. Ju mindre värde desto större 

variationer. 

CCB = Coated Coater Blades, den avdelning på Voestalpine Precision Strip som kallas beläggningen 

Bombering = Valsen görs välvd, vanligtvis blir valsen tjockare på mitten. 
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1. Inledning 
I Munkfors har stålet en lång historia. Redan 1670 anlade Johan Börjesson den första 

stångjärnshammaren vid Munkforsen i Klarälven och grundade Munkfors Bruk. 1829 förvärvar 

Uddeholms AB Munkfors bruk och i slutet på 1800-talet börjar de kallvalsa på bruket. Idag heter 

företaget i Munkfors voestalpine Precision Strip och tillhör voestalpine Group, ett stålföretag med 

mer än 500 bolag och filialer över hela världen. Cirka 50 000 personer arbetar inom voestalpine 

Group och i Munkfors är de cirka 250 medarbetare. Voestalpine Precision Strip tillhör den division i 

koncernen som heter Metal Forming Division och de tillverkar precisionsbandstål. Stålet tillverkas 

inte i Munkfors utan det köps in som varmband och bearbetas sedan. Hur det bearbetas beror på 

vilket användningsområde slutprodukten har. Tillverkningen delas upp i olika produktområden [1] [2] 

[3]: 

• Paper & Print – stål till t.ex. pappersindustrin och tryckerier. 

• Razor & Scalpel – stål till rakblad och tillverkning av skalpeller. 

• Valve Steel – stål för stötdämpare och bladventiler i kompressorer. 

• Special Steel – stål till textilindustrin (vävskedar och nålar) samt knivar av olika slag. 

• Saw Steel – stål för bandsågblad och klingor. 

Idag ställs allt högre krav på att kallvalsat material håller noggranna och precisa mått gällande både 

planhet och profil. Efterfrågan på tunt material har ökat likväl som kravet på hög kvalitet, vilket har 

inneburit att tillverkande företag måste nå allt högre kvalitet på sina produkter för att bibehålla sin 

konkurrenskraft [4]. Vid valsning av tunna band är det vanligt förekommande att bandet inte blir 

plant, inte heller är det ovanligt att defekter uppstår som till exempel kantlånghet. Dessa defekter är 

inte alla gånger mätbara under processens gång utan ligger latenta och syns först då spänningarna 

resulterar i töjning. Således är det en stor utmaning, likväl av största vikt, att kunna förutsäga var och 

när dessa defekter kan uppstå [5]. 

De ökade kraven och önskan att ständigt förbättra produktkvaliteten innebär att stålföretagen 

behöver producera så kostnadseffektivt som möjligt, minimera mängd kasserat material och också 

säkerställa att kunden blir nöjd. Att maximera kundnöjdhet innebär att inga produkter med oönskade 

defekter kommer ut till kund och för att nå dithän måste det tillverkande företaget ha en förståelse 

för vilka mekanismer som påverkar de olika defekterna, samt även kvantifiera dessa 

processparametrar. Genom att öka förståelsen för hur och när olika defekter uppstår går det att 

undvika att göra fel i produktionen [6]. Då konkurrensen är stor är det av största betydelse att sträva 

efter högkvalitativa produkter. Specifikationerna från kund blir alltmer omfattande gällande olika 

kvalitetsaspekter på bandstålet [7].  

Voestalpine Precision Strip i Munkfors är en av få tillverkare i hela världen som kan kallvalsa stål 

extremt tunt. Stålet kan valsas så tunt som 10 mikrometer (µm), vilket kan jämföras med ett hårstrå 

som har tjockleken 60-100 µm. Detta unikt tunna stål har på senare tid uppmärksammats i media då 

tre klänningar tillverkade av kallvalsat stål från Munkfors visades upp på Fashion Week i Stockholm i 

januari 2017 [8] [9]. 
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1.1 Bakgrund  
Material som inte når ställda kvalitetskrav innebär en kostnad för företaget. I dagsläget finns inga 

dokumenterade riktlinjer för processfönster i olika processteg för olika produkter. Det finns inte 

heller någon övergripande kartläggning som kvantifierar riskerna för bristande rakhet. 

1.2 Problemformulering 
Genom att följa en produkt genom valsning, glödgning och kantskärning gavs möjlighet att definiera 

vad materialet utsattes för i respektive processteg. Det är då möjligt att kartlägga vilka mekanismer 

som dominerat och hur dessa påverkat produktens rakhet. 

1.3 Syfte 
Att dokumentera processtegen för studerad produkt och kartlägga vilka mekanismer som produkten 

utsatts för i de olika processtegen samt hur dessa påverkat rakheten. 

1.4 Mål 
Målet med detta arbete är att fastställa vad som påverkat det färdiga bandstålets rakhet och då 

specifikt den så kallade kortkrokigheten. Genom att finna vilka faktorer som påverkat kortkroken kan 

det vara möjligt att fastställa hur processerna valsning och kantskärning bör styras för att minimera 

kortkroken. 

1.5 Avgränsningar 
Då detta examensarbete endast omfattar 10 veckor fanns behov att göra avgränsningar av olika slag. 

Endast en produkt studerades och endast en processväg beaktades. Materialet som följdes mättes 

vid åtta bestämda tillfällen, sju av dessa mätningar gjordes manuellt och en mätning utfördes med 

hjälp av laser.  

Mätningar under arbetets gång gjordes med befintlig teknik.
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs de sju förbättringsverktygen, som är en lämplig metod att använda sig av då 

kvalitetsförbättringar i processen efterfrågas. I kapitlet redovisas även vad kallvalsning innebär, 

deformationsgeometrins betydelse vid valsning, de processteg som materialet utsätts för samt hur 

rakhet definieras i denna process.  

2.1 De sju förbättringsverktygen 
Vid alla kvalitetsförbättringar behövs underlag som sedan kan analyseras, för detta krävs verktyg som 

är både enkla och effektiva. Detta insågs tidigt i Japan och ”the seven QC-tools” sammanställdes, (QC 

= quality control). På svenska brukar dessa kallas de sju förbättringsverktygen, här följer en 

kortfattad sammanställning vad dessa innebär [10]. 

1. Datainsamling. Det är viktigt att redan från början klargöra vad som är problemet och vilka 

data som krävs för att hitta en lösning. 

2. Histogram. När stora mängder data ska presenteras är histogram ett ypperligt sätt att 

redovisa på. 

3. Paretogram. När kvalitetsproblem ska lösas finns det ofta mer än ett problem. I ett 

paretogram presenteras problemen på ett illustrativt sätt för att på så vis förenkla 

prioriteringen av de olika problemen. 

4. Orsak-verkan-diagram. Är ett bra verktyg att använda sig av för att hitta de bakomliggande 

orsakerna till problemet. Denna typ av diagram kan ge tydliga indikationer på vilka områden 

som kräver ytterligare datainsamling. 

5. Uppdelning. Innebär att data delas upp i olika grupper beroende på källan, detta för att inte 

blanda ihop data som härrör från olika källor samt riskera att förlora viktig information. Då 

stor mängd data samlas in är det en god idé att använda sig av uppdelning. 

6. Sambandsdiagram. Då det ibland kan vara svårt att dela upp data med hänsyn till ursprung 

kan det istället vara lämpligt att göra ett sambandsdiagram. I ett sådant ses hur 

produktegenskaper varierar i förhållande till en specifik bakgrundsvariabel. Som t.ex. hur 

hårdhet varierar i förhållande till temperatur. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det 

även finns nonsenssamband. 

7. Styrdiagram. Är ett diagram som visar förändring av en egenskap som funktion av tiden. Det 

vill säga mätvärden plottas kontinuerligt in i ett diagram och på så vis går det att se om och 

när en förändring skett i den aktuella processen. Genom att presentera data grafiskt 

förenklas tolkningen av resultatet. 
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2.2 Deformationsgeometri 
Vid all plastisk bearbetning har både ämnets och verktygets geometriska form stor betydelse för hur 

resultatet av bearbetningen så småningom blir. Detta tillsammans med friktionen mellan verktyget 

och det deformerade materialet påverkar hur spänningarna inom materialet fördelas i 

deformationszonen, vilket i sin tur påverkar hur den plastiska deformationen fördelas. Vid 

kallvalsning är materialets tjocklek i förhållande till valsdiametern oftast liten, vilket innebär att 

deformationen blir relativt homogen [11].   

 

 

Figur 1: Översikt över valsningsförloppet, omarbetad utifrån [12]. 

Gripning uppkommer när materialet dras in i valsspalten och gripvinkeln bestäms då av arbetsvalsens 

diameter och den höjdreduktion som uppstår. Vid valsning av band sker formändringen då materialet 

passerar mellan två mot varandra roterande valsar, se figur 1 [12]. 

  

R = Valsradie 

α = Gripvinkel 

L = Kontaktlängd 

h = tjocklek 

A = Area 
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Genom att betrakta de rätvinkliga trianglar som illustreras i figur 2 nedan går det att hitta samband 

mellan valsdiameter och höjd före och efter valsning.  

 

Figur 2: Schematisk bild av valsningsförloppet, omarbetad utifrån [11]. 

Genom att använda Pythagoras sats fås sedan ekvationerna: 

R2 = x2 + (R-Δh/2)2    (1) 

L2 = x2 + Δh2/4    (2) 

Ekvation (1) ger: 

X2 = R2 – R2 + RΔh – Δh2/4 = RΔh – Δh2/4  (3) 

Ekvation (3) sätts sedan in i ekvation (2): 

L2 = RΔh – Δh2/4 + Δh2/4 = RΔh   

vilket ger: 

𝐿 =  √𝑅∆ℎ    (4) 

 

L definieras vanligtvis som kontaktlängd och är således kordan mellan materialets kontaktpunkter 

med valsen. Beroende på valskrafternas storlek sker en mer eller mindre tillplattning av valsarna i 

kontakt med bandet. En större tillplattning innebär en större kontaktlängd (L), vilket leder till att det 

krävs mer kraft för att kunna deformera bandet [11]. 

2.2.1 Plan deformation  
Plan deformation innebär att materialet enbart rör sig i två riktningar, det vill säga det sker ingen 

breddning. Vid valsning av tunna band är breddningen oerhört liten, i det närmaste försumbar och 
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det går därmed att betrakta denna typ av valsning som att deformationen är plan. Höjdminskningen 

som sker leder till en förlängning av materialet och ingen breddning uppstår [11].  

2.2.2 Elastisk och plastisk deformation 
Skillnaden mellan elastisk och plastisk deformation är att en elastisk formändring går tillbaka då 

kraften avlägsnas. Den plastiska deformationen finns kvar även då kraften tagits bort, valsning är ett 

exempel på en plastisk bearbetning. Den plastiska deformationen uppkommer genom att 

dislokationer flyttar sig vid belastning, mängden dislokationer kommer också öka och ett 

deformationshårdnade uppstår. Om mängden dislokationer blir alltför stor kommer materialet att 

brista [13]. 

2.2.3 Friktion 
Friktion är den egentliga anledningen att valsning överhuvudtaget kan äga rum och spelar en viktig 

roll på slutresultatet. I gränssnittet mellan arbetsvalsen och bandet har friktionen påverkan både på 

att dimensionerna blir korrekta och på kvaliteten på bandets yta. Lämplig friktion bör appliceras vid 

kallvalsning för att bandet ska få en bra form och profil [14]. Då valsytorna ofta har god ytfinhet och 

effektiva smörjmedel används blir friktionen relativt låg [11]. Det är bra om friktionen mellan valsar 

och band är låg, men inte alltför låg för då kan det hända att valsen slirar på bandet, vilket leder till 

problem vid valsningen [15]. 

Ett vanligt antagande är att friktionskoefficienten mellan arbetsvals och bandstålet är konstant men i 

praktiken är detta nästan aldrig sanningen [16] [17]. Det finns egentligen många faktorer att beakta 

såsom temperatur, valsens och bandets grovhet, arbetsvalsens diameter, reduktionen och 

smörjmedlets viskositet.  Genom att förstå dessa faktorer ökar förståelsen för vad som påverkar 

bandets planhet [16].  

2.3 Tillverkningsprocess 
I detta avsnitt beskrivs de olika processteg som materialet genomgår från råmaterial till färdigt 

halvfabrikat. 

2.3.1 Kallvalsning 
Valsning är en typ av plastisk bearbetning, bearbetning som ger kvarstående deformation. Vid 

plastisk bearbetning av stålprodukter är valsning den mest förekommande metoden. Bearbetningen 

av materialet sker mellan två, ibland flera, valsar och påverkar dimension, form, inre struktur, 

mekaniska egenskaper och ytor [13]. 

Valsning kan ske kontinuerligt, det vill säga i en riktning eller reversibelt, materialet som valsas 

passerar då fram och tillbaka. Platta produkter som t.ex. band valsas normalt mellan släta valsar [13]. 

Kallvalsning innebär att materialet bearbetas under rekristallisationstemperaturen och är den metod 

som används för att få materialet så tunt som möjligt, likväl för att få den yta som efterfrågas. Vid 

deformationen blir kornen tillplattade och utdragna (se figur 3) och ingen rekristallisation sker under 

processens gång. Deformationsmotståndet ökar för varje stick på grund av att mängden dislokationer 

ökar. Detta innebär att hårdheten ökar och det krävs en rekristallisationsglödgning för att möjliggöra 

vidare deformation av materialet [13].  
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För att det ska ske en tjockleksreduktion krävs att det finns både en tillräcklig hög valskraft och 

dragspänning. I början och slutet av bandet är det svårt att ha tillräcklig dragspänning vilket leder till 

att bandet blir lite tjockt i början och slutet [11]. 

 

Figur 3: Materialet kallvalsas, ingen rekristallisation äger rum. Bild från [12]. 

Arbetsvalsar används för bearbetning av materialet, den enklaste valstypen är duo-verket med en 

övre och en undre vals. Då tunnare material valsas har duo-verket en ogynnsam valsningsgeometri. 

Därför används oftast kvartoverk med fyra valsar, varav två är arbetsvalsar och två stödvalsar. 

Arbetsvalsarna i denna typ av valsverk har en gynnsam valsningsgeometri och stödvalsarna förmedlar 

de höga valskrafterna och motverkar böjning av arbetsvalsarna. Det finns även sexvalsverk där 

mellanvalsarna är skjutbara i axiell riktning för att ge bättre styrmöjligheter av planhet och tjocklek. 

Om materialet som kallvalsas är ett mycket tunt och hårt band behövs mycket smala arbetsvalsar för 

att få någon reduktion. Då krävs det även många valsar för att stödja upp arbetsvalsarna, dessa 

valsverk kallas mångvalsverk [13]. 

 

 

Figur 4: illustration hur ett valsverk kan vara uppbyggt. Bild från [13]. 

Vid valsning av band kommer valsarna utsättas för ett kraftigt böjande moment vilket leder till en 

utböjning av valsarna. För att minska denna böjning används, i t.ex. kvartoverk, stödvalsar. Dessa är 

mycket kraftigare jämfört med arbetsvalsarna, se figur 4 ovan. Trots stödvalsar är det vanligt att 

bandet blir tjockare på mitten, för att slippa detta bomberas arbetsvalsarna. En annan effekt som 

uppstår vid valsning är valsavplattning vilket innebär att valsen får en större radie. För att få så liten 

valsavplattning som möjligt rekommenderas hårdmetallvalsar [13]. 

När ett material deformeras plastiskt så utsätts kristallerna för så stora spänningar att 

dislokationerna börjar röra på sig. När dislokationer korsar varandras väg eller tar sig förbi något 

annat hinder uppstår spänningsrester som innebär ett allt större hinder för efterkommande 

dislokationer. Dislokationstätheten i kalldeformerat stål kan uppgå till 1013 dislokationer/cm2, medan 

dislokationstätheten i mjukglödgat material är 107 dislokationer/cm2. Genom glödgning av det 

kallbearbetade materialet kan den höga dislokationstätheten minskas och materialet kan återgå till 

det mjukare tillståndet [18]. 

2.3.2 Glödgning 
Glödgning är ett samlingsnamn för olika typer av behandlingar som sänker stålets hårdhet eller 

framkallar en struktur som underlättar kommande bearbetning. Oftast används ordet glödgning när 
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det handlar om mjukglödgning men för tydlighetens skull bör det specificeras vilken typ av glödgning 

som avses då det finns ett antal olika glödgningsoperationer och de alla har olika syften [19].  

Beskrivning av olika typer av glödgning [19]: 

• Normalisering – för att ge stålet en jämn och finkornig struktur. Används för att förbättra 

bearbetbarheten samt för att ge stålet en förutsägbar struktur, det vill säga en försäkran att 

stålets hållfasthet och seghet är enligt specifikation.  

• Mjukglödgning – omvandla lamellformad cementit till sfärisk cementit och på så vis 

underlätta bearbetning och plastisk formning. 

• Rekristallisationsglödgning – innebär att en kraftigt kallbearbetad mikrostruktur återställs 

och en odeformerad mikrostruktur erhålls. Denna typ av glödgning utförs mellan 

kalldeformationssteg, t.ex. kallvalsning, eftersom det annars skulle vara omöjligt att fortsätta 

med den plastiska bearbetningen på grund av deformationshårdnande. 

• Avspänningsglödgning – sänka eller avlägsna oönskade restspänningar som byggts upp i 

materialet. Detta för att undvika formändringar vid användning eller i senare 

bearbetningssteg. 

• Etappglödgning – få en mikrostruktur som enbart består av ferrit och perlit då en sådan 

struktur innebär bra skärbarhet med goda spånbrytningsegenskaper. 

• Väteglödgning – vid svalning kan väte ge upphov till inre sprickor, vilket gör att det är viktigt 

att avlägsna eller åtminstone minska vätehalten i stålet.  

Glödgning kan ske i olika typer av ugnar, t.ex. klockugn eller sträckglödgningsugn. 

2.3.3 Kantskärning 
I en rullsax kan materialet kantskäras och/eller slittas till önskad bredd.  

2.3.4 Härdning och anlöpning 
Härdning är ett samlingsnamn för att beskriva de termiska metoder som finns för att öka stålets 

hårdhet och hållfasthet. Detta görs genom att värma upp stålet till austenitiseringstemperatur följt 

av en lämplig hålltid, sedan kyls materialet i passande kylmedel för att på så vis skapa önskad 

struktur i materialet. Den önskade strukturen är antingen en martensitisk eller bainitisk struktur. Om 

materialet härdas till martensit har stålet en relativt låg seghet och därför följer även en anlöpning. 

Anlöpning av materialet innebär uppvärmning till temperaturer mellan 160⁰C och 650⁰C och genom 

denna ökas segheten i materialet betydligt [19]. 

2.4 Rakhet 
Kvalitetskraven som ställs på färdig produkt brukar vara specificerade utifrån till exempel 

dimensions- och formtoleranser. Specifikationerna kan vara rakhet, planhet, ytfel [13] eller andra 

krav som ställs av kund eller internt.  

Rakhet ska inte förväxlas med planhet, skillnaden beskrivs nedan i figur 5 och 6. Rakhet innebär att 

bandet rullas ut på ett plant underlag mot en helt rak kant. Finns det glipor mellan bandet och 

kanten innebär detta att bandet inte är rakt. Om rakhet mäts på 3 meter band och ser ut enligt figur  
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5 finns en långkrok, avvikelsen går i samma riktning. Långkrok brukar fungera att valsa och rikta bort, 

ett större problem är kortkrok då rakhetsavvikelsen ändrar riktning genom bandet. 

B = bredd  

L = längd 

S = rakhetsavvikelse 

 

 

Figur 5: Att mäta rakhet/rakhetsavvikelse. Bild från [13] 

Rakheten mäts på en visst längd (L) och det finns en gräns för hur mycket rakhetsavvikelsen (S) får 

variera, max antal mm/L. Rakhetsavvikelsen är kantens maximala avvikelse från en absolut rät linje, 

anges på voestalpine Precision Strip i mikrometer.  

I figur 6 nedan beskrivs istället hur en planhetsavvikelse mäts. I detta fall rullas bandet också ut men 

nu är det glipan mellan bandet och underlaget som mäts, inte mot kanten. Däremot gäller samma 

sak vid planhetsmätning, att det finns ett accepterat maxmått på hur mycket planhetsavvikelsen (p) 

får variera på en viss längd (L). 

 

T = tjocklek 

L = längd 

p = planhetsavvikelse 

Figur 6: Att mäta planhet/planhetsavvikelse. Bild från [13] 

2.4.1 Långkrok och kortkrok 
Det finns olika typer av rakhetsavvikelser att mäta; långkrok och kortkrok. Långkrok mäts på 3 meter 

medan kortkrok mäts på 1 meter, vilken maxavvikelse som sedan är acceptabel bestäms av varje 

tillverkare och beror även på vad slutprodukten ska användas till. En långkrok är en avvikelse som 

hela tiden går åt samma håll medan en kortkrok ändrar riktning genom materialet, vilket är beskrivet 

i figur 7 nedan. 

 

a) b) 
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Figur 7: illustration av a) långkrok och b) kortkrok. Egen bild. 

I ett material med långkrok kan det även finnas kortkrok, det vill säga inuti själva långkroken finns en 

eller flera kortkrok. Den avgörande skillnaden dem emellan är att långkrok är lättare att åtgärda 

medan kortkrok är svårt att göra något åt när det väl finns i färdigbearbetat material. Av denna 

anledning är det därför av yttersta vikt att identifiera var i processen kortkrok uppstår så att den 

därmed går att undvika. 

2.4.2 Rakhetsmätning  
Under processgången mäts i vanliga fall inte rakheten, utan först när materialet är färdigt synas och 

mäts det. För att mäta rakhet, egentligen är det krokigheten som mäts, på slutprodukt används ett 

precist mätsystem bestående av tre stycken mätlasrar. Hur utrustningen ser ut visas i figur 8.  

 

Figur 8: Rakhetsutrustning som används vid rakhetsmätning. Bild från internt material från leverantör av mätutrustning. 

Den långa streckade pilen i figur 8 visar åt vilket håll bandet rör sig medan de korta pilarna beskriver 

vilken mätriktning lasrarna har, från ytterkanten och inåt. Mätlasrarna läser in de radiella värdena 

från bandkanten och inåt. Det vill säga bandet rör sig hela tiden och mätningen sker kontinuerligt på 

tre ställen. Mätningen sker från kanten på bandet och inåt, enligt riktningen på de kortare pilarna i 

figur 8. Om det finns en avvikelse uppmäts den vid mittpilen, se även figur 9. 

Själva rakhetsavvikelsen utgår från principen att mäta pilhöjden (h) i figur 9. Pilhöjden (h) motsvarar 

normalen till den utritade räta linjen som går mellan två fasta ytterpunkter. Denna räta linje 

motsvarar hela mätlängden (Lm) som är 1 meter. Själva mätinläsningen går till som så att de tre 

mätlasrarna mäter de radiella värdena från bandets ytterkant och inåt, dessa lasrar befinner sig vid 

de två ytterpunkterna samt i mitten/centrum. 

 

 

Figur 9: h = rakhetsavvikelsen. Bild omarbetad utifrån internt material. 
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Då h<<Lm använder programmet en förenkling för att räkna fram hur krokigt materialet är; h = R2 – 

((R1 + R3)/2) (figur 10). Då mätlängden (Lm) är 1 meter blir relationen h/Lm mindre än en tusendel. 

 

 

Figur 10: Hur räknas rakhetsavvikelsen fram. Bild omarbetad utifrån internt material 

2.5 Tvärprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Kvaliteten på ett kallvalsat bandstål bestäms av många olika faktorer som stålet utsätts för under 

tillverkningsprocessen. Därmed är det viktigt att analysera och förstå alla delar som påverkar 

slutproduktens kvalitet. En av de faktorer som eventuellt kan påverka slutprodukten är hur bandets 

tvärprofil ser ut under processens gång [20]. 

För extremt tunna band med bredd-tjocklekskvot över 10 000 kan även en liten skillnad i tvärprofilen 

innebära stora konsekvenser för bandets kvalitet. Ju tunnare band desto större påverkan av 

variationerna i lateral tjocklek före och efter valsning. Gällande produktion av mycket tunna band 

saknas det tyvärr en teoretisk plattform att utgå från, likväl som begränsad erfarenhet från 

produktion [21].     

För att mäta en ytas profil kan ett släpnålsinstrument användas. Nålen går då över ytan och 

registrerar profilen. Denna metod blir känslig för repor eller skräp som kan finnas på ytan. Det går 

även att mäta tvärprofilen med hjälp av röntgen, denna metod är inte känslig för repor eller liknande 

i materialet. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de moment som genomförts för att uppnå arbetets syfte och mål. Syfte och 

mål med detta arbete var att dokumentera processtegen för utvalda produkter och kartlägga vilka 

mekanismer som produkten utsätts för i de olika processtegen samt hur dessa påverkar rakheten. 

Genom att finna vilka faktorer som påverkar bör det gå att minimera kortkrokigheten. I figur 11 visas 

materialets processväg, från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat. 

 

 

Figur 11: Flödesschema över produktionsprocessen för studerat material. Egen bild. 

3.1 Arbetsgång 
Utifrån de sju förbättringsverktygen påbörjades arbetet med att undersöka var i processen 

materialet inte blev rakt och vad som orsakade detta. De verktyg som kändes mest aktuella att 

använda för det här problemet, var steg 1 och steg 4, datainsamling och orsak-verkan-diagram. För 

att försöka hitta vad i processen som påverkar kortkrokigheten samlades data in och utifrån detta 

skapades sedan en orsak-verkan-diagram. 
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3.1.1 Datainsamling 
I början av arbetet ägnades mycket tid till litteratursökande, detta har sedan fortgått genom hela 

arbetet. Själva litteratursökandet har varit tidskrävande eftersom det i princip inte funnits någon 

information att hitta gällande rakhet på kallvalsat bandstål, däremot finns en hel del studier och 

litteratur om kvalitetsparametrar på kallvalsat material. En del av denna litteratur har sedan använts i 

framtagandet av detta arbete medan den största delen har förkastats.  

Parallellt med sökande av litteratur har mätningar gjorts på det studerade materialet. Detta har 

utförts allt eftersom materialet gått igenom de olika processtegen. Vilket material som skulle 

studeras och vid vilka steg i processen mätningarna skulle göras var i förväg bestämt av anställda på 

voestalpine Precision Strip. Sedan lades det till ytterligare tre mätningar för att kunna följa materialet 

fram till att det skulle in till CCB och beläggas. Det material som studerats är ett kolstål som i 

kundanpassningen ska beläggas och fasas, denna avslutande process kräver oerhört rakt stål.   

Datainsamlingen skedde genom böcker, tidskrifter, internet, mätningar samt samtal med personal på 

voestalpine Precision Strip. Det skedde inga intervjuer men frågor ställdes för att få information om 

vad som händer i processtegen. 

Tre olika tillverkningsnummer av en och samma stålsort följdes genom hela processen. Dessa 

benämns A, B och C i rapporten. Genom att cirka 3 meter av varje material klipptes av vid varje 

förutbestämd mätstation kunde materialet följas. Mätning 1 – 7 är manuella mätningar som sker vid 

syningsbänk och är utförda som så att materialet läggs ut på plant underlag och sedan mäts glappet 

mellan kant och band (se figur 5) i mitten av bandet. Avvikelserna är uppmätta med bladmått eller 

skjutmått och uppmärksammar framförallt eventuell långkrok i materialet. Kortkrok är svårare att 

mäta då mätningarna gjordes vid en syningsbänk utan tillgång till belysning underifrån, samt brist på 

kunskap att kunna göra manuella kortkroksmätningar på ett korrekt sätt. 

För att hinna slutföra arbetet inom den 10-veckorsperiod som fanns till förfogande hade material 

plockats ut redan innan examensarbetet påbörjades. Mätningar i mätpunkt 1 och 2 kunde därmed 

utföras direkt vid start. Trots att arbetet påbörjats i tid och material plockats ut i förväg har det av 

och till blivit långa väntetider. Både på grund av att det tar tid för materialet att gå genom hela flödet 

och för att det studerade materialet inte tillverkats direkt mot kundorder, vilket inneburit att annat 

material i valsverket haft högre prioritering. 

Under arbetets gång fattades beslut att studera om tvärprofilen påverkar rakheten i slutprodukt. Att 

söka om det finns ett samband mellan de laterala skillnaderna i ursprungsmaterialet och 

slutresultatet gällande rakhet. 

Då materialet passerat mätpunkt 8 började arbetet med att sammanställa insamlad data för att på så 

vis kunna analysera samband och skillnader. Vid denna tidpunkt beslutades det att studera band C 

ytterligare. Då band C inte hade körts genom rullsaxen i sin helhet fanns möjlighet att titta på 

ytterligare band från samma ursprungsband. 

Sammanfattning av den datainsamling som gjordes: 

• Böcker, tidskrifter och internet. 

• Uppmätta avvikelser för produkt A, B och C vid åtta mättillfällen. 

• Reduktionsstegen vid tre olika valstillfällen. 

• Hela produktionsprocessen (se figur 11). 

• Tvärprofilmätningar. 

• Information och kunskap som förmedlats av personal på plats i Munkfors. 
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3.1.2 Orsak – verkan - diagram  
Då ett orsak-verkan-diagram är ett bra sätt att hitta de bakomliggande orsakerna till ett 

kvalitetsproblem upprättades ett sådant utifrån den datainsamling som gjordes (figur 12). 

 

 

 

Figur 12: Vad påverkar kortkrok? Orsak-verkan-diagram. Egen bild. 

Givetvis finns fler möjliga orsaker till att kortkrok uppstår, men precis som teorin säger kan denna typ 

av diagram ge information om var i processen det kan behövas mer datainsamling. Möjliga orsaker 

till kortkrok som är illustrerade i figur 12 är det urval som valts att titta närmare på för att kunna 

uppnå syfte och mål med arbetet under de 10 veckor arbetet pågick. 

3.2 Tillverkningsprocessen 
Då detta arbete försöker hitta vilka mekanismer i processvägen som påverkar produktens rakhet är 

det viktigt att ha en klar bild över hur processen ser ut. I figur 11 visas det studerade materialets 

processväg, vilken också beskrivs i detta avsnitt. Från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat.  

När materialet köps in är det varmbearbetat, grunden för god planhet och bra tvärprofil skapas redan 

vid varmvalsningen. God kvalitet på råmaterialet är en förutsättning för att kunna kallvalsa 

precisionsprodukter [13]. Med band avses material som är hasplat på rulle och dessa varmband har 

en tjocklek på 2,0 mm och en bredd på 225 mm. Första steget på voestalpine Precision Strip är att 

banden kallvalsas i kvartovalsverk 322, även kallad farfar, till en tjocklek på 1,2 mm. Eftersom plan 

deformation gäller är bredden oförändrad. Antal genomkörningar är vid detta tillfälle tre. Materialet 

mättes både före och efter denna valsning (mätpunkt 1 och 2, se figur 11). 

Efter varje valsning sker ett deformationshårdnade och materialet kan inte valsas mer utan måste 

först rekristalliseras. Denna första rekristallisation i processen sker genom glödgning i klockugn, efter 

glödgningen hamnar materialet på ett lager. Därefter kontrolleras materialet, finns det rost går det 

på slipning annars går det direkt till valsning. Valsning nummer två sker i valsverk 311, också ett 

Kortkrok

Valsar

Tvärprofil

ReduktionRullsax

Mänskliga 
Faktorn
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kvartovalsverk. Här var det lite olika antal genomkörningar av materialet, fem eller tre stick 

(mätpunkt 3). 

Materialet kantskärs sedan i rullsax 610 och mäts än en gång (mätpunkt 4) innan det återigen är dags 

för en rekristallisationsglödgning. Vid detta tillfälle sker en sträckglödgning. Denna ugn är vertikal, då 

det nu är så tunna band som ska glödgas går det inte att göra detta i en klockugn då det finns risk att 

de klibbar samman. Efter glödgningen är materialet rekristalliserat och kan valsas än en gång. Nu är 

det färdigvalsningen som äger rum och denna sker i kvartovalsverk 345 (mätpunkt 5). 

Därpå är det dags för härdning och anlöpning av materialet, vilket görs i ugn 437. Vid härdingen sker 

en martensitomvandling, utan att materialet hasplas av går det sedan direkt vidare till anlöpning. Då 

detta är färdigt sker materialprovning, borstning och färgning innan det går in på lager. När det tas ut 

igen är det dags för kantskärning och för det mesta även slittning av materialet (mätpunkt 6 och 7). 

Materialet går återigen in på lager och kommer slutligen att genomgå en rakhetsmätning på ett 

mycket exakt sätt, med hjälp av laser (mätpunkt 8). Är materialet tillräckligt rakt kommer det gå 

vidare till beläggningen (CCB) och anpassas utifrån kundspecifika önskemål och krav. Om inte 

materialet håller uppställda kvalitetskrav kommer det om möjligt användas till andra applikationer, i 

värsta fall skrotas materialet. 

3.2.1. Valsverk 322 (farfar) 
Det första valsverk som materialet kommer till är valsverk 322, även kallad farfar. Hit kommer det 

varmvalsade bandet, det vill säga det råmaterial som sedan ska följas genom hela processen. Här har 

banden en ingående tjocklek på 2,00 mm och utgående på 1,20 mm. För alla tre studerade produkter 

användes arbetsvalsar med en diameter på 291,75 mm, valskraften uppskattades av operatörerna till 

60-70 bar, valsningshastigheten 80 m/min och det smörjmedel som används i alla valsprocesser är 

Castrol Iloform SW 4008. 
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3.2.2 Klockugn 
Vid kallbearbetning av stål sker en deformationshärdning vilket innebär att hårdheten ökar. För att 

kunna fortsätta den plastiska bearbetningen krävs att materialet genomgår en 

rekristallisationsglödgning. I klockugnen sker glödgning av band i en sluten miljö. Den klockugn som 

används på voestalpine Precision Strip ser ut enligt principen i figur 14. Det finns plats för ett antal 

bandrullar som läggs ovanpå varandra med en mellanskiva emellan. Den skyddsgas som används är 

kvävgas. 

 

Figur 13: Skiss på hur en klockugn är utformad. Bild omarbetad från [13]. 

3.2.3 Valsverk 311 
Valsverk 311 är ett reversibelt kvartovalsverk med syfte att valsa materialet före färdigvalsning samt 

att förbättra tjocklekstoleransen och planhet på allt material som går genom verket. Materialet som 

studerades har en ingående tjocklek på 1,20 mm när det kom till 311, genom att valsas 3 – 5 gånger 

får materialet tre olika utgående tjocklekar. Sluttjocklek för material A = 0,46 mm, material B = 0,56 

mm och material C = 0,63 mm. 

Material A och B valsades med arbetsvalsar som hade en diameter på 145,27 mm och dessa valsar 

var SPR-valsar. Material C valsades med arbetsvalsar med diameter 149,62 mm, ASP valsar. Både SPR 

och ASP är hårdmetallvalsar men ASP är, enligt information på plats, ett snäpp bättre. 

3.2.4 Rullsax 610 
I rullsaxen kantskärs och slittas materialet till önskad bredd. Denna rullsax (610) används till stål med 

en tjocklek på 0,20 – 0,70 mm. Maximal bredd på ingående material är 250 mm och minimum bredd 

på utgående material är 8,0 mm, i processen klipps minst 3 mm bort per kant. 
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Materialet som följs i detta arbete hamnar i rullsax 610 vid tre tillfällen under processens gång. 

Mätpunkt 4, 6 och 7 är alla mättillfällen som sker efter rullsax 610. Se figur 11. 

 

Figur 14: Rullsax 610. Eget foto. 

I rullsax 610 finns det drag på påhaspeln men på avhaspel används slingmatning, vilket innebär att 

bandet kan röra sig. Som syns i figur 14 finns en linjal på ena sidan, på den andra är det rullar som 

kan flyttas lite grann om bandet trycker på. 

3.2.5 Sträckglödgningsugn 291 
För att rekristallisera materialet en andra gång går materialet genom denna vertikala 

genomdragsugn, i denna ugn löper bandet nedifrån och upp. Själva ugnsrummet är en cylinder gjord 

av värmebeständig plåt med utvändig isolering. Denna utformning innebär att ugnsutrymmet inte 

innehåller något material som kan absorbera fukt som bildas under processen. Innebär även att 

omställning till annat temperaturområde kan ske snabbt. Kylzonen är utformad som jetkylzon och 

gasen cirkulerar i helt slutna system. Gasen består av 4% vätgas och 96% kvävgas. 

Ugnen kan glödga band med en bredd på 140 – 400 mm och en tjocklek mellan 0,40 – 1,10 mm (i 

undantagsfall 1,20 mm men då finns risk för brytveck). Bandhastigheten varierar mellan 4 – 24 

m/min beroende på material och tjocklek. Bandtemperaturen är normalt 705⁰C. Enligt gjorda prov på 
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voestalpine Precision Strip i Munkfors är tiden som krävs för rekristallisation 35 s efter att materialet 

nått 650⁰C. 

3.2.6 Valsverk 345 
Ett enkelgående kvartovalsverk avsedd för färdigvalsning till leveranstjocklek. Exakt valsdiameter för 

de arbetsvalsar som användes på studerat material går inte att få fram i efterhand då det saknas 

dokumentation. Ett intervall har åtminstone kunnat erhållas, diametern ligger mellan 180 – 163 mm 

för alla tre materialen. 

3.2.7 Härdning och anlöpning 
Härdning och anlöpning av materialet görs i ugn 437. Beroende på vilket material som ska härdas så 

ställs ugnen in på olika temperaturer i olika zoner. Det studerade materialet (UHB20C) har 

temperatur 850⁰C i zon 1,2, och 3. I zon 4 och 5 ligger temperaturen på 860⁰C. Materialet kommer 

sedan till ett etappbad bestående av bly och vismut som håller en temperatur på 270⁰C, går vidare 

genom olja och slutligen mellan vattenfyllda kylplattor gjorda av aluminium för att på så vis 

omvandlas till martensit. Utan att hasplas av går materialet direkt till anlöpning. Anlöpningsugnen 

håller temperaturer på 560⁰C till 300⁰C, i ugnen tillsätts även kvävgas. Hastigheten som materialet 

går genom härdning och anlöpning beror på hur tjockt materialet är. Ju tjockare material desto 

långsammare, från 6,0 m/min till 1,8 m/min.  

3.3 Material 
Det material som är studerat i de olika processtegen heter UHB 20C och är ett kolstål som har en 

sammansättning enligt tabell 1. 

Tabell 1: Sammansättning studerat material, UHB 20C 

 Kol (C) Kisel (Si) Mangan (Mn) Krom (Cr) 

Innehåll (wt-%) 1,0 0,30 0,45 0,15 

 

3.4 Rakhetsmätning 
Avslutningsvis, innan materialet ska vidare in till CCB, där beläggningen äger rum, sker en 

rakhetsmätning. Denna mätning görs på både 3 m (långkrok) och 1 m (kortkrok) med hjälp av laser. 

Det är av yttersta vikt att materialet är rakt, för att få gå vidare till CCB får avvikelsen inte vara mer än 

+/- 33,3 µm. Är avvikelsen större går det inte att belägga materialet utifrån de kundspecifikationer 

som finns. Det är nämligen så att på detta tunna material, i detta fall 0,38/ 0,46/ 0,51 mm, ska en 

beläggning läggas och denna ska sedan fasas och är inte materialet rakt fås inte de vinklar som 

efterfrågas och beläggningen får därmed inte den kvalitet som krävs. För att ge en bild av hur viktigt 

det är att få materialet helt rakt när det kommer till CCB går det i figur 15 att se vilka små mått det  
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handlar om. Alla mått är i mm och finns det en för stor kortkrok är det inte möjligt att belägga 

materialet (beläggningen är det streckade i bilden) för att sedan slipa de faser som kunden 

efterfrågar. 

 

  

Figur 15: Exempel på beläggning och vilka faser som kan slipas. Alla mått i mm. Bild: internt material 

Det är således oerhört viktigt att materialet är helt rakt i mätpunkt 8, i detta läge får det absolut inte 

finnas kortkrok för då är materialet obrukbart till tänkt applikation. 
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4. Resultat 
Det problem som skulle försöka lösas i detta arbete var att identifiera var i tillverkningsprocessen 

kortkrok uppstår. Genom att identifiera vad som påverkar finns möjligheten att utifrån detta styra 

processen för att minimera kortkroken. 

I detta kapitel presenteras tvärprofilerna vid ett antal mättillfällen, sedan redovisas vilka reduktioner 

som skett i de olika valsverken. Efter det redogörs kring deformationsgeometrin med fokus på 

kontaktlängd och valsavplattning och avslutningsvis beskrivs resultatet från alla mätpunkter (1 – 8).  

4.1 Tvärprofil 
Tvärprofilmätningen gjordes på två olika vis. Det tjockare (2 mm) materialet mättes med hjälp av ett 

släpnålsinstrument (mätpunkt 1). Nålen gick över ytan och registrerade materialets profil och ritade 

upp en graf. Denna metod är känslig för repor, skräp eller andra ojämnheter som inte har med själva 

materialet att göra. På material som är 1,2 mm eller tunnare mättes tvärprofilen istället med hjälp av 

röntgen, röntgen är inte känslig för repor eller liknande i materialet. Nedan redovisas tvärprofilerna 

vid mätpunkt 1, 2, 5 och 6. 

4.1.1 Mätpunkt 1 
I figur 16, 17 och 18 motsvarar 1 ruta 0,01 mm det vill säga 10 µm. Det röda strecket är en artefakt 

från skrivarpappret. 

 

Figur 16: Tvärprofil produkt A. Mätpunkt 1 

Den utritade pilen i bilden illustrerar hur mycket som materialet varierar i tvärprofil, det vill säga hur 

olika tjockt materialet är över bredden. Jämförelsen sker en bit in i materialet då kanterna kan vara 

missvisande. I figur 16 kan utläsas at det är cirka 0,12 mm i skillnad, vilket innebär ca 120 µm, för 

material A. 
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Figur 17: Tvärprofil produkt B. Mätpunkt 1 

I produkt B, figur 17, är skillnaden 0,04 mm, det vill säga 40 µm. 

  

Figur 18: Tvärprofil produkt C. Mätpunkt 1 

I produkt C, figur 18, syns återigen en större skillnad, ca 0,11 mm vilket innebär 110 µm. 
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4.1.2 Mätpunkt 2 
Vid mätpunkt 2 har materialet gått genom valsverk 322 och tvärprofilerna mäts med röntgen. Denna 

mätmetod är inte känslig för t.ex. ytfel, som släpnålsinstrumentet kan ge utslag för. I figur 19 ses 

material A, skalstrecken på y-axeln är i denna bild 10 µm. Även denna gång är en pil inritad för att 

illustrera att materialet är olika tjockt när tvärsnittet studeras. I figur 19, är skillnaden ca 12 µm. 

 

Figur 19: Tvärprofil produkt A. Mätpunkt 2 

I figur 20 nedan är skillnaden ca 8 µm, bilden avser produkt B. 

 

Figur 20: Tvärprofil produkt B. Mätpunkt 2 

Figur 21 visar hur material C ser ut och här ska det observeras att skalstrecken på y-axeln är 5 µm, 

vilket även är den ungefärliga skillnaden. 

 

Figur 21: Tvärprofil produkt C. Mätpunkt 2 
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4.1.3 Mätpunkt 5 
I mätpunkt 5 är materialet färdigvalsat och det syns att tvärprofilen blivit jämnare jämfört med 

utgångsmaterialet. 

 

Figur 22: Tvärprofil produkt A. Mätpunkt 5 

Produkt A, figur 22, har i princip ingen skillnad alls. Produkt B, som redovisas nedan i figur 23,  har 

aningen större skillnad men den är knappt 2 µm. 

 

Figur 23: Tvärprofil produkt B. Mätpunkt 5 

Slutligen kommer då tvärprofilen för produkt C efter slutvalsning, figur 24. Observera att skalan är 

annorlunda jämfört med de två tidigare bilderna, vilket innebär att skillnaden är större. 

 

Figur 24: Tvärprofil produkt C. Mätpunkt 5 



24 
 

4.1.4 Mätpunkt 6 
Vid denna mätpunkt mäts endast två material (A och B). Här har materialen kantskurits i rullsaxen. 

 

Figur 25: Tvärprofil produkt A. Mätpunkt 6 

Det går att utläsa att skillnaderna i tvärprofilen är mindre för material A, figur 25, jämfört med 

material B, figur 26. 

 

Figur 26: Tvärprofil produkt B. Mätpunkt 6 

4.1.5 Sammanfattning tvärprofil 
I tabell 2 sammanfattas hur tvärprofilerna ser ut för de olika produkterna vid de olika mättillfällena, 

tolkade utifrån figurerna (figur 16-26) ovan. 

Tabell 2: sammanfattning hur tvärprofilerna såg ut för produkt A, B och C vid olika mättillfällen 

 Produkt A Produkt B Produkt C 

Mätpunkt 1 120 µm 40 µm 110 µm 

Mätpunkt 2 11 µm 8 µm 5 µm 

Mätpunkt 5 < 1 µm 2 µm 2 µm 

Mätpunkt 6 2 µm 3 µm Mätvärde saknas 

 

Värdena är avlästa från redovisade diagram och är således inte exakta siffror men kan i alla fall ge en 

indikation på hur tvärprofilen ser ut vid start och efter kallvalsning. 
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4.2 Reduktioner 
Avsnittet behandlar de reduktioner som sker i valsverken med avseende på de olika produkterna. 

4.2.1 Valsverk 322 
I tabell 3 presenteras de reduktioner som sker i valsverk 322. Som det går att utläsa ser 

reduktionerna exakt lika ut för alla studerade material. 

Tabell 3: Reduktion i valsverk 322 

 Reduktion stick 1 Reduktion stick 2 Reduktion stick 3 Total reduktion 

Produkt A 17,5% 15,8% 13,7% 40,0% 

Produkt B 17,5% 15,8% 13,7% 40,0% 

Produkt C 17,5% 15,8% 13,7% 40,0% 

 

4.2.2 Valsverk 311 
I valsverk 311, nummer två i ordningen, ser reduktionerna olika ut för de olika produkterna. Se tabell 

4. Detta är normalt eftersom alla material hade olika sluttjocklek i specifikationen. 

Tabell 4: Reduktion i valsverk 311 

 Red. stick 1 Red. stick 2 Red. stick 3 Red. stick 4 Red. stick 5 Total red. 

Produkt A 20,8% 20,0% 18,4% 16,1% 11,5% 61,7% 

Produkt B 23,3% 25,0% 18,8% - - 53,3% 

Produkt C 20,8% 21,1% 16,0% - - 47,5% 

 

4.2.3 Valsverk 345 
I valsverk 345 sker färdigvalsning, hur materialet reduceras visas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Reduktion i valsverk 345 

 Reduktion stick 1 Reduktion stick 2 Total reduktion 

Produkt A 12,0% 5,4% 16,7% 

Produkt B 8,9% 10,0% 18,0% 

Produkt C 10,0% 9,7% 19,0% 

 

4.3 Valsavplattning 

Enligt figur 2 går det att räkna fram kontaktlängden enligt ekvation (4), 𝐿 = √𝑅∆ℎ 

I valsverk 322 blir kontaktlängden densamma för alla tre produkter eftersom valsdiametern är 

oförändrad och höjdskillnaderna exakt lika. I valsverk 311 fås däremot lite olika resultat, både för att 

valsdiametern varierar och för att reduktionerna per stick varierar och olika antal stick görs för de 

olika materialen. Kontaktlängden i valsverk 311 redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6: Sammanställning kontaktlängd i valsverk 311 

 Stick 1 Stick 2 Stick 3 Stick 4 Stick 5 

Kontaktlängd 
(mm) material A 

4,29 3,74 3,21 2,71 2,10 

Kontaktlängd 
(mm) material B 

4,54 4,12 3,09   

Kontaktlängd 
(mm) material C 

4,32 3,87 3,00   

 

Några större skillnader går inte att urskilja men det ska tas i beaktande att vid valsning av material A 

och B användes en arbetsvals med en radie på 73,635 mm medan radien för material C var 74,810 

mm. Förutom att radie/diameter skiljde sig åt var arbetsvalsen som användes på material C en ASP-

vals medan material A och B valsades med SPR-valsar. Båda är hårdmetallvalsar med ASP håller högre 

kvalitet. Tabell 6 illustreras i figur 27. 

 

Figur 27: Diagram över kontaktlängden i valsverk 311 

I färdigvalsningen (valsverk 345) fås inga exakta siffror fram gällande arbetsvalsens diameter. Därför 

är det framräknat vad kontaktlängden skulle bli vid den största respektive minsta diametern, (180 

respektive 163 mm), se tabell 7 och 8. 

Tabell 7: kontaktlängd i valsverk 345 om valsen var 180 mm i diameter 

Arbetsvals diameter 180 mm Stick 1  Stick 2 

Kontaktlängd (mm) material A 2,22 1,41 

Kontaktlängd (mm) material B 2,12 2,14

Kontaktlängd (mm) material C 2,42 2,22 
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Tabell 7 presenteras även i figur 28 i diagramform. 

 

Figur 28: Diagram på kontaktlängden i valsverk 345 om valsen var 180 mm i diameter.

Om valsen istället var 163 mm i diameter ser siffrorna ut enligt tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Kontaktlängd i valsverk 345 om valsen var 163 mm i diameter 

Arbetsvals diameter 163 mm Stick 1 Stick 2 

Kontaktlängd (mm) material A 2,12 1,34 

Kontaktlängd (mm) material B 2,02 2,04 

Kontaktlängd (mm) material C 2,30 2,12 

 

Diagrammet på detta ser ut enligt figur 29. 

 

Figur 29: Diagram på kontaktlängden i valsverk 345 om valsens diameter var 163 mm. 
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Oavsett vilken arbetsvals som är använd så ser relationen likartad ut för respektive material. Det 

material som sticker ut är i detta fall material A, vilket var det material som hade sämst rakhet vid 

mätpunkt 8. 

4.3 Mätpunkt 1 - 8 
Nedan redovisas de data som erhållits vid de mätpunkter som finns beskrivna tidigare i denna 

rapport, se figur 11. Det som är gjort vid mätpunkt 1 – 7 är att mäta den rakhetsavvikelse som funnits 

i studerat material. Cirka 3 meter av bandstålet har klippts av för att kunna följas och studeras under 

tillverkningsprocessen. Dessa 3 meter har lagts ut på syningsbänken, om det funnits ett glapp i 

mitten på materialet har denna avvikelse blivit uppmätt med hjälp av bladmått eller skjutmått och 

sedan dokumenterats i tabellerna nedan, tabell 9 - 16. 

Det bör uppmärksammas att med de mätmetoder som fanns tillgängliga för detta arbete så var det 

egentligen långkroken som mättes i mätpunkt 1 – 7. Endast i mätpunkt 8 mättes kortkroken. 

4.3.1 Mätpunkt 1 
Denna mätpunkt är ingående råmaterial. Vid detta tillfälle har voestalpine Precision Strip inte gjort 

något med materialet. Här görs manuella mätningar, cirka 3 meter av materialet synas vid en 

syningsbänk och i mitten mäts om det finns ett glapp eller inte. Storleken på glappet redovisas som 

avvikelse i tabell 9 nedan. 

Tabell 9: Mätresultat mätpunkt 1. 

 Bredd (mm) Tjocklek (mm) Avvikelse (mm) 

Produkt A 225,0 2,00 0,60 

Produkt B 225,0 2,00 9,88 

Produkt C 225,0 2,00 5,45 

 

4.3.2 Mätpunkt 2 
Vid mätpunkt 2 har bandstålet gått genom valsverk 322. Då plan deformation gäller är bredden 

oförändrad medan tjockleken reducerats från 2,0 → 1,2 mm. Detta har skett i tre stick för de 

bandstål som är studerade i detta arbete, reduktionsstegen finns i tabell 3. De är exakt lika för alla tre 

material. Resultatet av den manuella mätningen redovisas i tabell 10. 

Tabell 10: Mätresultat mätpunkt 2. 

 Bredd (mm) Tjocklek (mm) Avvikelse (mm) 

Produkt A 225,0 1,20 0,85 

Produkt B 225,0 1,20 13,12 

Produkt C 225,0 1,20 2,15 
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4.3.3 Mätpunkt 3 
Denna mätning sker efter valsning i valsverk 311, se figur 11, det vill säga kallvalsning nummer två i 

tillverkningsprocessen av bandstål. Vid detta tillfälle har materialet således även glödgats i klockugn 

för att på så vis kunna rekristalliseras och valsas på nytt. Mätpunkten är direkt efter valsning och 

mätresultaten redovisas i tabell 11. 

Tabell 11: Mätresultat mätpunkt 3. 

 Bredd (mm) Tjocklek(mm) Avvikelse (mm) 

Produkt A 225,0 0,46 0,40 

Produkt B 225,0 0,56 1,00 

Produkt C 225,0 0,63 0,50 

 

4.3.4 Mätpunkt 4 
Vid det fjärde mättillfället har materialet även blivit kantskuret i rullsax 610. Resultatet ser ut enligt 

tabell 12 nedan. 

Tabell 12: Mätresultat mätpunkt 4. 

Band Bredd (mm) Tjocklek (mm) Avvikelse (mm) 

A 216,0 0,46 1,25 

B 216,0 0,56 0,20 

C 216,0 0,63 0,20 

 

Här går det att utläsa att något händer med de olika materialen, material B och C har fått mindre 

avvikelse medan den ökat i A. I figur 11 illustreras produktionsprocessen och där går att se att 

materialet nu blivit kantskuret i rullsaxen. Det är den enda händelsen mellan mätpunkt 3 och 

mätpunkt 4, vilket således innebär att på något sätt påverkar rullsaxen materialet. Att avvikelsen 

förändrats mellan de olika materialen betyder att långkroken påverkats av rullsaxen, den har minskat 

i B och C medan den ökat i A. 

4.3.5 Mätpunkt 5 
Vid mätpunkt 5 har materialet även gått genom valsverk 345 där färdigvalsning sker. I detta valsverk 

var antal genomkörningar (stick) två stycken för alla tre material. Se mätresultat i tabell 13. 

Tabell 13: Mätresultat mätpunkt 5. 

 Bredd (mm) Tjocklek (mm) Avvikelse (mm) 

Produkt A 216,0 0,38 0,10 

Produkt B 216,0 0,46 0,05 

Produkt C 216,0 0,51 1,00 

                              

4.3.6 Mätpunkt 6 
När materialet plockas fram ur lagret igen så kantskärs det och vid mätpunkt 6 mäts eventuell 

avvikelse efter denna kantskärning. Här har det blivit två olika material av C. Detta beror på att när 

materialet tas fram ur lagret vid denna punkt så är det i samband med en direkt kundorder, för A och 

B skulle hela bandet gå vidare till kund medan för material C var det endast cirka 300 meter av 

bandet. Detta ledde till att det fanns band kvar att titta på, vilket kändes intressant att göra. 
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Benämner därför material C som C:1 och C:2 från och med mätpunkt 6. Som synes finns inga mätdata 

för band C:1 vid detta tillfälle. Orsaken är att då detta arbete påbörjades var tanken att mätningarna 

skulle stoppas efter mätpunkt 5. Därför skars det aldrig till något band att mäta, men eftersom det är 

samma band som C:2 bör avvikelsen vid denna mätpunkt bli snarlika. 

Tabell 14: Mätresultat mätpunkt 6. 

 Bredd (mm) Tjocklek(mm) Avvikelse (mm) 

Produkt A 210,0 0,38 0,17 

Produkt B 210,0 0,46 0,75 

Produkt C:1 210,0 0,51 Inga mätdata 

Produkt C:2 210,0 0,51 Ingen långkrok 

 

4.3.7  Mätpunkt 7 
Vid mätpunkt 7 är materialet kantskuret och slittat till den slutbredd kunden önskar. I tabell 15 

redovisas de avvikelser som gick att mäta vid syningsbänken. 

Tabell 15: Mätresultat mätpunkt 7. 

 Bredd (mm) Tjocklek (mm) Avvikelse del 1 
(mm) 

Avvikelse del 2 
(mm) 

Produkt A 76,20 0,38 0,50 (på tidigare 
ytterkant) 

0,30 (på tidigare 
ytterkant) 

Produkt B 76,20 0,46 0,75 (på tidigare 
ytterkant) 

0,45 (på 
mittensidan) 

Produkt C:1 86,00 0,51 Inga mätdata Inga mätdata 

Produkt C:2 84,00 0,51 0,05 (på tidigare 
ytterkant) 

0,15 (på tidigare 
ytterkant) 

 

4.3.8 Mätpunkt 8 
Vid mätpunkt 8 görs den exakta lasermätningen för att bedöma om materialet kommer passera 

ställda rakhetskrav. Denna mäts både som långkrok (på 3 m) och kortkrok (på 1 m). I denna rapport 

är det som tidigare sagt kortkroken som är mest intressant eftersom det är den som bestämmer om 

stålet går vidare till beläggningen eller inte. Avvikelsen får inte vara större än +/- 33 µm. Det handlar 

om oerhört små avvikelser som är omöjliga att se med blotta ögat men som ställer till med stora 

problem. Mätresultaten i mätpunkt 8 redovisas i tabell 16. 

Tabell 16: Mätresultat mätpunkt 8. 

 Bredd (mm) Tjocklek (mm) Cpk (1 m) 
band 1 

Cpk (1 m) 
band 2 

Vidare till CCB 

Produkt A 76,20 0,38 0,14 0,18 Nej 

Produkt B 76,20 0,46 0,36 0,33 Nej 

Produkt C:1 86,00 0,51 0,45 0,53 Ja 

Produkt C:2 84,00 0,51 0,39 0,31 Nej 

 

Det som gör att material A, B och C:2 inte går vidare till CCB är den alltför stora variationen i rakhet. 

Det krävs ett Cpk-värde på minst 0,40 för att kortkroken ska vara så liten att det är möjligt att slipa de 

faser som kunderna kräver. Eftersom materialet är så tunt och det är vinklar som ska göras i 
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beläggningen (se figur 15), oftast till och med två vinklar, är det tvunget att vara absolut rakt. Annars 

försvinner vinklarna, beläggningen blir inte bra och kunden blir inte nöjd. 

Nedan redovisas kortkrokskurvan som erhölls vid rakhetsmätningen i mätpunkt 8. Denna kurva ska 

hålla sig inom de röda strecken, vilka visar en variation på +/- 33 µm. Ju lägre Cpk-värde desto större 

variation. Nedan presenteras bilder på avvikelsekurvorna som fås med hjälp av lasermätningen 

beskriven i avsnitt 2.4.2. Det har för alla produkter tillverkats två band, data för båda banden finns 

redovisade i tabell 16 ovan, men enbart ett band per produkt illustreras med figur (figur 30 - 33 

nedan). 

 

 

Figur 30: Rakhetskurva, kortkrok, mätpunkt 8. Produkt A, band 2, Cpk=0,18 

I figur 30 visas resultatet för material A gällande kortkrok, det vill säga på 1 m. På varje meter får 

materialet inte variera mer än +/- 33 µm, som synes gör materialet dessvärre det. Detta material 

kommer inte godkännas och därmed inte gå vidare till beläggningen, CCB. 

 

 

Figur 31: Rakhetskurva, kortkrok, mätpunkt 8. Produkt B, band 1, Cpk=0,36 

Rakhetskurvan för material B illustreras i figur 31, inte heller detta material kommer gå vidare till 

beläggningen då kortkroken är alltför stor. 
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Figur 32: Rakhetskurva, kortkrok, mätpunkt 8. Produkt C:1, band 2, Cpk=0,53 

I figur 32 visas rakhetskurvan för material C:1, detta material klarar av de krav som CCB ställer på 

ingående material. Variationen är inom intervallet +/- 33,3 µm. 

 

 

Figur 33: Rakhetskurva, kortkrok, mätpunkt 8. Produkt C:2, band 1, Cpk=0,39 

Material C:2 passerar däremot inte de krav som CCB ställer på ingående material, se figur 33. Det är 

alldeles för mycket av materialet som ligger över och under de fastställda gränserna på +/- 33,3 µm. 

Med andra ord är det enbart material C:1 som klarar de krav som ställs. 
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5. Analys och diskussion 
Målet med arbetet var att försöka hitta vilka faktorer i processen som påverkar det färdiga 

bandstålets rakhet. Detta gjordes genom att följa tre band genom hela kallvalsningsprocessen. Alla 

band var av samma material och från samma tillverkare, så själva materialet är uteslutet i sökandet 

efter processparametrar som påverkar slutresultatet. Det gjordes dock inga analyser på materialet så 

möjligheten finns att materialets sammansättning skiljer sig åt i de olika produkterna. Det finns 

många olika faktorer som kan påverka slutresultatet, men för att kunna färdigställa rapporten inom 

rimlig tid studerades inte alla möjliga orsaker. De som är studerade lite närmare är framför allt 

tvärprofil, reduktioner i de olika valsarna, valsavplattning och rullsaxen.  

Analysen av insamlad data har gjorts utifrån de sju förbättringsverktygen. Alla verktyg har inte 

använts men de har funnits i bakhuvudet under arbetets gång. I detta kapitel diskuteras möjliga 

orsaker utifrån det orsak-verkan-diagram som gjordes: 

 

Figur 34: Vad påverkar kortkrok? Orsak-verkan-diagram. Egen bild. 

5.1 Tvärprofil 
I avsnitt 4.1 presenteras resultatet från tvärprofilmätningarna och det framkommer inga samband 

mellan råmaterialets tvärprofil och kortkrokigheten i banden i mätpunkt 8. Produkt A och C var sämst 

från start men gällande kortkrok i slutprodukt var produkt C den som klarade sig bäst medan A 

klarade sig sämst. Det går dock att se att tvärprofilen i produkt C blir mycket bättre redan i första 

valsningen. Detta kan te sig aningen underligt eftersom operatörerna säger att de är valsade på exakt 

samma vis. I första valsverket är arbetsvalsarna bomberade, i de andra valsverken är bomberingen 

justerbar under drift så det skulle kunna vara redan här som det påverkas. Bomberingen slits under 

valsning och borde med andra ord inte se lika ut för alla tre material, även om operatörerna säger att 

så är fallet. Som nämndes i avsnitt 2.5 saknas en teoretisk plattform att utgå från vilket gör det svårt 

att tolka resultaten av tvärprofilmätningarna. 

5.2 Reduktion 
I första valsverket såg sticken exakt likadana ut för alla material, en total reduktion på 40%, tabell 3. I 

andra valsningen, valsverk 311 (tabell 4), är skillnaderna desto större både vad gäller sticken och den 

Kortkrok

Valsar

Tvärprofil

ReduktionRullsax

Mänskliga 
Faktorn
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totala reduktionen. Vid färdigvalsningen är reduktionerna inte exakt lika men påminner om varandra, 

tabell 5. Detta bör innebära att om det är så att stickseriernas utseende påverkar slutresultatet bör 

svaret sökas i valsverk 311. 

5.3 Valsar 
Vad gäller valsavplattningen och tillika kontaktlängden mellan vals och material går det inte att säga 

något med säkerhet. Med lite god vilja går det att se att kontaktlängden minskar i vals 345, det vill 

säga färdigvalsningen, för material A vilket betyder att det krävs mindre kraft för att deformera 

bandet. Troligtvis påverkar inte denna lilla skillnad uppkomsten av kortkrok men finns möjligheten 

skadar det inte att studera detta vidare.  

Ytterligare en sak gällande valsarna är att i 311 valsas produkterna av olika valsar, gjorda av olika 

material. Produkt A och B valsas med arbetsvalsar gjorda av ett material som kallas SPR medan 

produkt C valsas med annat material i arbetsvalsarna, ASP. Då produkt C var det bandstål som blev 

bäst, med avseende på kortkrok i slutprodukt, är en möjlighet att det skulle bli bättre resultat om allt 

material som ska till CCB använder ASP-valsar. Att arbetsvalsens diameter skiljer sig åt har att göra 

med vilken tjocklek bandet ifråga har, men kanske kan arbetsvalsens material spela in vilken kvalitet 

som uppnås på slutprodukt. 

5.4 Rullsax 
Utifrån gjorda mätningar verkar det hända något med materialet när det går genom rullsaxen. Då det 

i detta arbete slumpade sig så att material C i första steget enbart hade klippts till i cirka 300 meter 

för att färdigställas till kund och resten av bandet låg kvar på lagret så kunde detta material studeras 

än en gång. Det enda som skiljer material C:1 och C:2 är att det gått genom rullsaxen vid olika 

tillfällen, samt att de färdiga banden har lite olika bredd (C:1 = 86 mm och C:2 = 84 mm). Det ena 

materialet blir godkänt medan det andra inte blir godkänt. Ett antal funderingar att gå vidare med 

presenteras här.  

• Kan det vara den mänskliga faktorn vid inställning av skärskivorna. Hamnar 

skärskivorna på mikrometern korrekt eller blir det lite fel? Eftersom det handlar om 

så små mått krävs mätinstrument. Idag används bladmått men det är ingen exakt 

vetenskap utan påverkas till viss del av vem som håller i bladmåttet.  

• Det skulle också kunna vara skärskivorna som vobblar ytterst lite, så lite att det inte 

syns. Även detta kan mätas om anpassad mätutrustning införskaffas. 

• Har det någon betydelse hur bandet kommer in i rullsaxen? Nästan alla band har 

långkrok så kanske är det värt att testa att köra materialet med långkroken mot 

linjalen och vice versa. Om långkroken är vänd åt ”rätt” håll kan det då vara möjligt 

att skära bort kortkroken? 

• Möjligheten finns också att själva saxen är felkonstruerad för att skära material som 

måste vara absolut rakt. Denna sax har drag på påhaspeln medan det på avhaspeln 

är slingmatning, vilket innebär att bandet kan röra på sig. Är det möjligt att bygga om 

saxen? 

 

5.5 Mänskliga faktorn 
Eftersom mycket som sker i valsverket är hantverk av högsta klass så påverkar självklart den 

mänskliga faktorn. Vem det är som gör saker och vad personen gör. Lika viktigt är det att personen 

förstår varför saker och ting ska göras på ett särskilt vis och vilka positiva och negativa effekter som 

kan uppstå om det görs annorlunda. Det finns flera ställen i processen där fel kan uppkomma på 
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grund av att saker och ting omedvetet görs fel, när det gäller kortkroken så är det ytterst små fel som 

kan räcka för att det ska synas på bandstålet. Som sagt i avsnitt 5.4 kan det vara så att skivorna 

installeras lite fel i rullsaxen, fel som inte är möjliga att upptäcka utan korrekt mätutrustning.  

5.6 Övrigt som kan påverka 
Som tidigare nämnts kan det vara så att materialet som studerats inte har exakt samma 

sammansättning i alla tre bandstål. De skulle då kunna svara olika på till exempel den 

värmebehandling som materialet utsätts för i processen. Detta är inte studerat i detta arbete. 

Friktionen är inte studerad överhuvudtaget, det är dock känt att friktion är en viktig parameter för 

vilken kvalitet som går att uppnå på färdigt bandstål. Hur är det i denna process, är det optimal 

friktion för att uppnå så hög kvalitet som möjligt? Även smörjmedlets egenskaper skulle kunna 

påverka slutresultatet. Enligt den informationen som gavs så används samma smörjmedel till alla 

valsningsprocesser, kan det vara så att det ska användas olika smörjmedel beroende på vilket stål 

som valsas och vad bandet ska användas till? 

En annan parameter som också bör synliggöras är det faktum att den manuella metod som använts 

för rakhetsmätningen, faktiskt är mer anpassad att mäta upp bandets avvikelse vad gäller 

långkrokigheten än efterfrågad kortkrokighet. Det är endast i sista mätningen den faktiska 

kortkrokigheten mäts. Andra manuella, mer anpassade metoder att mäta kortkrok kan utvecklas. För 

detta arbete fanns tyvärr inte bättre anpassade mätmetoder tillgängliga.   

 

5.7 Avslutande diskussion 
Detta var ett mycket intressant ämne att fördjupa sig i. Ett problem som behöver en lösning, både för 

företaget men också för de miljövinster som kan göras genom att minimera material som går direkt 

till skrot. Däremot var upplägget inte optimalt för att ge voestalpine Precision Strip användbara 

resultat. 

Det här är ett problem som företaget haft i flera år och de har själva försökt hitta en lösning. Således 

hade det underlättat betydligt om åtminstone en del av allt som var gjort sedan tidigare hade delats 

med skrivande student. Troligtvis hade det inneburit att voestalpine Precision Strip hade fått ut mer 

av detta arbete. Upplägget på arbetet hade till exempel kunnat vara att lägga fokus på enbart den 

process där de själva kommit fram till att kortkrok troligtvis uppkom. Denna process hade då 

studerats i detalj. Sambands- och styrdiagram hade gjorts och analyserats gentemot slutresultatet, 

lasermätningen. 
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6. Slutsatser 
Syftet med detta arbete var att kartlägga vilka mekanismer som produkten utsätts för i de olika 

processtegen och försöka identifiera de faktorer som påverkar produktens rakhet. Då det finns 

många orsaker som kan påverka har några valts ut för att studeras mer ingående.  

• Rullsax 

• Tvärprofil 

• Valsar 

• Reduktion 

• Mänskliga faktorn 

Bland dessa så är det rullsaxen som sticker ut. Detta då det visade sig att material C:1 blev godkänt 

för att gå vidare till CCB men när sedan C:2 klipps till och går genom mätstation 8 blir inte detta 

godkänt. Trots att båda produkterna kommer från samma band. Det går också att se att något 

händer i banden mellan mätpunkt 3 och 4. Även vid detta tillfälle är den enda skillnaden att 

materialet gått genom rullsaxen. Här handlar det däremot om manuell mätning samt att det inte är 

säkerställt att de 3 meter som klippts av för de manuella mätningarna är representativt för allt 

material. Det är känt att i början och slutet av ett band blir materialet alltid lite sämre och den 

mänskliga faktorn skulle här kunna ha påverkat vilket material som blivit mätt i de manuella 

mätstationerna. Vad i rullsaxen som sannolikt leder till kortkrok är inte fastställt. Det skulle kunna 

vara den mänskliga faktorn, skärskivorna har kanske inte blivit exakt inställda. Kan även vara orsakat 

av hur materialet går in i rullsaxen, det vill säga åt vilket håll långkroken är vänd. Eller möjligtvis är 

kanske rullsaxen felkonstruerad för denna typ av material och applikation. 

I detta arbete är det inte uppenbart att det enbart är rullsaxen som påverkar kortkroken, en del 

material går igenom densamma och blir godkänt. Kanske är det en kombination av olika faktorer. 

Finns även annat som kan vara orsak till att kortkrok uppstår. Till exempel vilket material som 

används i arbetsvalsarna i valsverk 311, utifrån stickserierna är det vid valsverk 311 som det verkar 

vara värt att gräva lite extra. Kan bomberingen i valsverk 322 påverka, detta skulle enkelt kunna 

studeras för att på så vis få fram statistik på hur det ser ut. 

Det framkommer tydligt att voestalpine Precision Strip har stora problem med kortkrok då det, i 

detta fall, är flera kilometer långa band som går genom processen och endast 300 meter av dessa kan 

faktiskt användas till tänkt applikation. Ur ett miljöperspektiv skulle det vara av stor betydelse om 

företaget har bättre kännedom kring vad som påverkar bristande kvalitet i alla processteg för alla 

produkter, då detta skulle innebära mindre volym kasserat material. Detta arbete kan 

förhoppningsvis hjälpa voestalpine Precision Strip att få bättre insikt i vad som händer i processen 

och var eventuell kortkrok uppstår.  

För att säkerställa att voestalpine Precision Strip får reda på den direkta orsaken till kortkrok i 

processen så vore det lämpligt att i framtiden se till att använda en mätmetod som mäter kortkrok 

och inte långkrok. 
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7. Förslag på fortsatt arbete 
En förutsättning för allt framtida arbete med att finna förbättringar av rakheten, med avseende på 

kortkrok, är att en annan mätmetod utvecklas och används så att rätt defekter faktiskt mäts. Därefter 

är mitt förslag att företaget börjar med rullsaxen, eftersom det är efter det processteget som 

materialet förändras mest med avseende på rakhet. 

Ett förslag är att de börjar med att upprätta rutiner för hur skivorna i rullsaxen monteras. Sedan följa 

upp detta i ett så kallat styrdiagram, plotta in mätvärden från rullsaxen för att se om bättre rakhet 

uppnås. Detta bör göras under en längre tid för att se om det finns ett samband. På så vis kan 

uppsättningen av rullsaxen styras mot det tillvägagångssätt som krävs för att materialet ska bli rakt. 

De kan även prova att vända långkroken mot eller från linjalen i rullsaxen, upprätta ett 

sambandsdiagram och analysera hur det görs på bäst vis. 

Om förändringar i rullsaxen inte hjälper kan de gå vidare med andra faktorer som kan vara orsak till 

kortkrok, t.ex. bombering i valsverk 322 och vilka arbetsvalsar som används i 311. Viktigt att detta 

görs på ett strukturerat sätt som sedan är möjligt att dra slutsatser från. De sju förbättringsverktygen 

kan användas. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Kortfattad data om valsverk 322, 311 och 345 
 

Valsverk 322 är ett reversibelt kvartovalsverk som levererades 1951. 

• Diameter stödvals: 920 – 970 mm 

• Diameter arbetsvals: 282 – 300 mm 

• Högsta valsningshastighet: 90 m/min 

• Maximal valskraft: 500 ton/skruv 

• Maximalt drag från hasplarna: 6 ton 

• Framdragning av bandet till första press sker med hjälp av riktverk. 

 

Valsverk 311 är ett reversibelt kvartovalsverk. 

• Bredd: 195 – 450 mm 

• Ingående tjocklek: max 2,40 mm 

• Utgående tjocklek: normalt 0,40 mm 

• Reduktion: 10 – 69% 

• Valsningshastighet: 0 – 200 m/min 

• Valskraft: 250 ton 

• Diameter stödvals: 440 – 410 mm 

• Diameter arbetsvals: 150 – 135 mm 

• Arbetsvalsböjning justerbar under drift 

• Planhetsmätning sker via ABB stressometer 

• Hydraulisk valsspalt 

• Banddrag: 0 – 5 ton 

 

Valsverk 345 är ett enkelgående kvartoverk avsedd för färdigvalsning till leveranstjocklek. 

• Breddområde: 185 – 345 mm 

• Ingående tjocklek: max 2,10 mm 

• Utgående tjocklek: min 0,25 mm 

•  Reduktionsområde: min 10% max 50% 

• Valshastighet: 0 – 250 m/min 

• Valskraft 300 Mp (ton) 

• Diameter stödvals: 500 mm 

• Diameter arbetsvals: 180 – 160 mm 

• Bombering justerbar under drift 

• Valssnedställning justerbar under drift 

• Tjockleksreglering sker automatiskt då tjockleksmätaren är inkörd (hydraulisk och elektrisk) 

• Banddrag: 0 – 3 Mp (ton) 
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Bilaga 2 - Reduktioner per stick i vals 322, 311, 345 och förändring h 
 

Alla mått nedan är i mm. h = höjd 

Vals 311 

Produkt A  1,20→0,95 – förändring h = 0,25 

  0,95→0,76 – förändring h = 0,19 

  0,76→0,62 – förändring h = 0,14 

  0,62→0,52 – förändring h = 0,10 

  0,52→0,46 – förändring h = 0,06 

Produkt B  1,20→0,92 – förändring h = 0,28 

  0,92→0,69 – förändring h = 0,23 

  0,69→0,56 – förändring h = 0,13 

Produkt C  1,20→0,95 – förändring h = 0,25 

  0,95→0,75 – förändring h = 0,20 

  0,75→0,63 – förändring h = 0,12 

 

Vals 345 

Produkt A  0,460→0,405 – förändring h = 0,055 

  0,405→0,3830 – förändring h = 0,022 

  

Produkt B  0,560→0,510 – förändring h = 0,05 

  0,510→0,4590 – förändring h = 0,051 

Produkt C  0,630→0,565 – förändring h = 0,065 

  0,565→0,510 – förändring h = 0,055 




