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Sammanfattning 

Detta projekt har genomförts för att studera möjligheterna med att justera ämnesgeometrin 

före valsning för att minimera tillväxten av tungor som bildar stjärtändar i bandets sistaände. 

Olika justeringar har utvärderats genom att ämnen har justerats med hjälp av gasskärning och 

sedan valsats i förpar och färdigverk. Ett delmål var att förenkla efterföljande behandlingar 

där långa stjärtändar är ett hinder. 

 

Resultaten visar att stora skillnader på längden hos tungorna kan åstadkommas med mindre 

justeringar hos ämnena. Längden på stjärtändarna minskade med upp till 70 % på band som 

valsats till en tjocklek av 15,02 mm och 75 % på band som valsats till en tjocklek av 12,02 

mm. Effekten av att valsa ämnen med dessa justeringar var att en midja bildades i slutet av 

bandet där bredden linjärt avtog innan det att stjärtänden uppstod. Delmålet uppnåddes genom 

att alla uppmätta, justerade band i framtiden kan undvika ett processteg då längderna hos 

tungorna hade minskats tillräckligt mycket. 

 

Svårigheter under projektet var att kunna planera och genomföra omfattande försök med 

många ämnen vilket resulterade i ett begränsat antal fick genomföras. Ämnesgeometrin var 

även ett problem då inga exakta mått fanns att tillgå före valsningen vilket gjorde det svårt att 

förutse valsinställningar för specifika ämnen. 
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Summary 

This project was conducted to investigate the possibility of adjusting the slab geometry before 

rolling in order to minimize the growth of tongues which form at the tail ends of the strip. 

Various adjustments have been evaluated by flame cutting the slab before rolling. The slabs 

are then rolled in roughing and finishing mills. The aim was partly to simplify subsequent 

treatments where long tail ends are an obstacle. 

 

The results indicate that large differences in the length of the tongues may be obtained with 

minor adjustments of the slabs. The length of the tail ends decreased by up to 70 % on strips 

rolled to a thickness of 15.02 mm while that rolled to a thickness of 12.02 mm the tail length 

decreased by 75%. The effect of rolling the slabs with these adjustments was that a waist 

formed at the end of the strip where the width linearly decelerated before the tail end 

occurred. The intermediate target was achieved by all of the measured and adjusted strips. In 

future a processing step can be avoided when the lengths of the tongues are sufficiently 
reduced.  

 

A difficulty during the project was to plan and carry out extensive testing with many slabs 

involved, which resulted in a limited number being made. The geometry of the slabs was also 

a problem when no exact measurements were available before rolling, which made it difficult 

to predict the roller settings for specific slabs.  
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1. Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 
SSAB Tunnplåt AB produceras höghållfasta- och kylda stål. De har även en ledande roll inom 

ordinär tunnplåt [1]. 

 

På SSAB i Borlänge bearbetas stålämnen som har tillverkats av SSAB i Luleå och Oxelösund. 

Både varm- och kallvalsning kan genomföras i Borlänge, samt efterbehandling av plåten och 

beläggning [2]. 

 

1.2 Introduktion av varmvalsverket i Borlänge 
Stålämnen med vikter upp till 29 ton och en tjocklek på 220 mm värms upp i en av de två 

stegbalksugnarna. Efter att ett ämne har tagits ur ugnen tvättas det rent från glödskal, som har 

bildats på ytan, med hjälp av vatten under högt tryck. Efter glödskalrensningen kommer 

ämnet fram till förparet. Där bearbetas ämneshetan reversibelt i fem eller sju stick för att 

reducera dess tjocklek. Sedan finns möjlighet att linda upp bandet i en coilbox. När bandet 

rullas ut från coilboxen klipps både första- och sistaänden av för att få önskad form på 

ändarna Efter ytterligare en glödskalrensning leds plåten in i bredbandverket där sex valspar 

efter varandra bearbetar plåten. Efter det sista valsparet inleds kylsträckan som har till uppgift 

att kyla ner plåten till önskad temperatur. Till sist hasplas bandet upp i en av de två hasplarna. 

Eventuella efterbehandlingar, formatklippningar eller beläggning av plåten kan tas vid [3]. 

 

1.3 Problemformulering 
Då förparet valsar grövre tjocklekar kan banden inte klippas innan de går in i bredbandverket, 

ty otillräcklig kapacitet hos saxen. Detta medför att formfel hos bandändarna förstärks genom 

bredbandverket vilket leder till att långa tungor bildas i slutänden av banden. Dessa tungor 

leder till problem i efterkommande behandlingar, både inom företaget samt hos externa 

kunder. 

 

 
Figur 1. Förenklad beskrivning av ett valsat bands sistaände där två tungor har bildats. 

 

1.4 Syfte 
Genom att studera hur olika justeringar hos formen på ämnena (slabsen) innan 

ugnsbehandling och förvalsning påverkar längd och bredd hos tungorna på bandändarna efter 

valsning. 

 

1.5 Mål 
En kartläggning över hur olika justeringar påverkar form och läng hos bandändarna vid olika 

kantningar. En rekommendation som behandlar hur ämnena skall justeras för att minimera 
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problemet med formfel hos bandändarna och att minimera materialförlusten. Samt utvärdera 

om hantering i efterkommande behandlingar inom företaget kan förenklas genom dessa 

justeringar. 

 

2 Avgränsningar 
De ämnen som skall undersökas är ämnen som kommer att förvalsas grovt, (en så kallad A 

kampanj). Utöver kravet på att de valsas grovt finna inga avgränsningar i bredd eller kemisk 

sammansättning. 

 

Fokus kommer att ligga på att minimera de tungor som bildas i slutet på bandet, fokus ligger 

inte på att få ut en bandände med samma bredd som övriga bandet. Breddförändring i slutet på 

bandet kommer att undersökas, tungorna kommer att prioriteras. 

 

Under detta projekt kommer endast den bakre ändan av bandet att studeras. Anledningen till 

denna avgränsning är att det är den bakre ändan som skapar de största problemen i 

efterföljande behandlingar. Dessutom riskerar resultatet bli svårtolkat om bägge ändarna 

justeras samtidigt. 

 

För att tydligare kunna fastställa hur sistaänden förändras under de olika sticken kommer 

Short Stroke Control vara inaktiverad på den undersökta delen av hetorna under delar av 

försöken. 

 

Till sist kommer endast symetriska justeringar att genomföras på ämnena. Detta för att inte 

skapa osymmetri vid gripning av ämnena i stick två, fyra och sex i förparet. Samt kommer 

alla justeringer att skäras med ett linjärt snitt genom hela ämnestjockleken. 
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3 Litteraturstudie 
Denna teoridel skall ge en beskrivande förklaring till termenologin i denna rapport. Samt ge 

en inblick i problemformulering från ett teoretiskt perspektiv. 

 

3.1 Plastisk deformation 
Det förekommer två typer av deformation; elastisk och plastisk. Det som skiljer dessa åt är 

om formförändringen kvarstår i det deformerade materialet (plastik deformation) eller om 

formen återgår till det ursprungliga när deformationskraften avlägsnas (elastisk deformation) 

[4]. 

 

Vid plastisk deformation stiger dislokationsdensiteten i materialet vilket leder till att 

materialet deformationshårdnar [5]. 

 

3.2 Varmvalsning 
Under en varmvalsningsprocess deformeras det valsade ämnet plastiskt. Vid varmvalsning är 

temperaturen i ämnet tillräcklig hör för att rekristallisation skall äga rum. Detta leder till att 

inget deformationshårdnande kvarstår i ämnet se figur 2 [4]. 

 

 
Figur 2. Visar skillnaden mellan kall- och varmvalsning med avseende på om rekristallisation sker efter ett valsstick 
(varmvalsning). Eller om ingen rekristallissation sker (kallvalsning). 

 

Rekristallisationen återger materialet de egenskaper det hade innan det bearbetades, 

dislokationsdensiteten är oförändrad [6]. 

 

3.3 Breddning av heta under valsning 
Vid tjockleksreduktion av ämneshetan kommer materialet inte bara att förlängas i 

valsriktningen. Till följd av tjockleksreduktionen kommer material även att flyta ut och 

bredda hetan tvärs över dess bredd. Storleken på denna breddning är beroende av många 

faktorer. Några av de viktigare faktorerna är förhållandet mellan ursprunglig bredd och 

tjocklek hos hetan (w0/h0), ursprunglig bredd hos hetan och valsradien. Även 
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reduktionsgraden spelar in på storleken för breddning. Förenklat kan sägas att breddningen 

ökar ju större tjocklek hetan har i förhållande till sin bredd, samt vid ökande reduktionsgrad. 

Det är framförallt de geometriska förhållandena mellan ämnets dimensioner och 

arbetsvalsarnas diameter som avgör storleken på breddningen [7]. 

 

3.4 Breddkontroll, vertikalvalsning 
Det finns i huvudsak två anledningar till att bredden hos det valsade materialet måste 

kontrolleras och korrigeras i förparet. Dessa är den breddning som uppstår i samband med att 

horisontal valsning skapar flytning av material i breddled, tvärs valsriktningen, på grund av 

den grova tjockleken hos materialet. Samt att de stränggjutna ämnena kommer i vissa 

bestämda bredder, som inte alltid är den samma som den önskade slutprodukten [8]. 

 

Den vanligaste förekommande metoden för att kontrollera bredden vid förvalsning är med 

hjälp av vertikalvalsning. Ett vertikalt valspar bearbetar ämnet längsmed dess långsidor. En 

vanlig typ av vals som används för detta ändamål är en vals med slät arbetsyta, som har till 

uppgift att reducera bredden på ämnet innan horisontalparet. Bredvid arbetsytan (på ämnets 

över och undersida) har den utböjnader. Se figur 3 nedan [8] [9]. 

 
Figur 3. Bekriver visuellt bakgrunden till uppbyggnden av hundben och fisktstjärtsform vid vertikalvalsning efterföljd av 
horisontalvalsning. 

 

Konsekvensen av denna breddkontroll vid förparet är att det uppstår två formförändringar hos 

ämnet, hundben (eng. dogbone) och fiskstjärt (eng. fishtail). Se figur 3. Utöver dessa 

formförändringar uppstår även breddskillnader i början och slutet av det valsade bandet. 
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3.5 Short Stroke Control (SSC) 
Ett försök till att motverka breddskillnader som uppstår längs med bandet är att använda så 

kallad Short Stroke Control (SSC) på vertikalvalsarna. Uppgiften för SSC: en är att justera 

valsgapet beroende på var utefter ämnessidan vertikalvalsarna bearbetar hetan. Detta 

genomförs med hjälp av hydrauliska pressar som arbetar mycket snabbt med korta slag. De 

största problemen med breddförändring är vid bandets första- och sistaände. Hetans 

förstaände tenderar att få ett markant breddfel i form av att den delen trycks ihop när den 

passaerar genom vertikalparet [10]. 

 

3.6 Hundben 
Vertikalvalsarna valsar ämnet längsmed långsidorna. Detta leder till att ämnet får formen av 

ett hundben (i genomskärning), även kallat dogbone. Figur 4 nedan beskriver ämnet i 

genomskärning där hundbensformen tydligt kan observeras. Där h0 och w0 representerar 

hetans geometri när det har passerat vertikalvalsarna. Efter vertikalvalsarna antar ämnet 

hundbensformen. Beteckningen hb syftar till den maximala tjockleken av ämnet och hc 

beskriver tjockleken mellan de två maximala värdena för tjockleken. we beskriver bredden 

efter kantning (eng. edging). Horisontalvalsarna har till uppgift att platta ut detta hundben 

samt att reducera tjockleken hos hela ämnet [9]. 

 
Figur 4. Genomskärning av en heta som har vertikalvalsats så att en hundbensform har uppstått. 

 

Vid ökande reduktion i samband med vertikalvalsning (kallas kantning, då det är på kanterna 

av ämnet som valsarna är i kontakt med) ökar höjden hos hundbenet. Samtidigt ger en ökad 

kantning effekten av att topparna på hundbenet förflyttas mer mot centrum av ämnet och 

bortifrån ämneskanten [11] [7]. 

 

3.7 Fiskstjärt 
Fiskstjärt (eng. fishtail) kallas den form som en heta kan anta, både i fram- och bakkant vid 

kantning i vertikalpar efterföljt av en tjockleksreduktion i ett horisontalpar. Figur 3 ovan visar 

hur en fiskstjärtsform i framkant på bandet uppstår. Storleken på en fiskstjärt bestäms 

framförallt av hetans ursprungliga bredd, samt storleken på reduktionen i breddled. Med andra 

ord hur mycket hetan kantas [8]. 

 

Inom fenomenet fiskstjärt är två parametrar viktiga att hålla isär. Dels längden på tungorna 

och dels breddskillnaden mot den övriga delen av hetan eller bandet. Breddskillnaden i 

fiskstjärten kontra övriga hetan eller bandet är ett resultat av en deformation som inte varit 

likformig har ägt rum. Längden på detta område kallas för icke-likformigt område. 

Breddskillnaden kan vara både mindre och större mot övriga hetan beroende på var på sista 

änden bredden mäts upp. Det är även viktigt att hålla isär vilken del av hetan eller bandet som 

studeras, eftersom fiskstjärtar både uppstår i fram- och bakkant. Det som i huvudsak skiljer 
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utseendet på en fiskstjärt i framkant är att de får en bredd som är mindre än resten av hetan, 

meden i bakkant får fiskstjärten en större bredd än hetan [7]. 

 

Anledningen till att vertikalvalsarna bidrar till dessa formfel i början och i slutet av hetan kan 

delvis förklaras med hjälp av figur 5 nedan, som beskriver hur förstaändan av en heta i början 

av en vertikalvalsning. 

 

 
Figur 5. Figuren visar förstaänden av en heta, nederst i bilden, som är uppdelad i olika 10 olika faser. Hetan är på väg in 
och vertikalvalsas av en vertikalvals, överst i figuren. 

När hetans första- och sista ände passerar vertikalvalsarna kommer de att förlora kontakten 

tidigare med valsen än övriga hetan, kontaktlängden minskar. Detta beteende kommer utav att 

det inte finns något material bortanför valsen som kan motverka momentet från valsarna när 

änderna passerar valsgapet [7]. 

 

3.8 Metoder för att minimera tillväxt av fiskstjärt 
För att minimera tillväxten av ett hundben och en fiskstjärt i samband med vertikalvalsning av 

slabs kan olika ändringar genomföras på valsar, utrustning och de material som skall valsas. 

Om fokus läggs på materialet kan geometrin ändras i hörnen på ämnena för att minimera 

tillväxten av en fiskstjärtsform. Det finns olika metoder för att åstadkomma denna geometrika 

förändring. Men de kan delas in i två olika kategorier. Den första kategorin innebär att ingen 

materialförlust uppstår då geometrin hos ämneshörnen justeras. De omnämnda områdena 

deformeras plastiskt genom antingen valsning eller pressning till de att en önskvärd geometri 

uppstår. Den andra kategorin innebär en materialförlust till följd av att material avlägsnas för 

att på det sättet uppnå önskad geometri. Detta kan åstadkommas med hjälp av gasskärning 

[12]. 
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4 Processbeskrivning förpar SSAB Borlänge 
Efter uppvärmning i stegbalksugn tvättas ämnesytan ren från glödskal med hjälp av trycksatt 

vatten. Sedan transporteras ämnet vidare till förparet med hjälp av en rullbana. I förparet 

reduceras ämnestjockleken reversibelt i fem eller sju stick. Förparet består av ett vertikalpar, 

som kontrollera bredden på bandet under valsning. Samt ett horisontalpar av kvarto-typ, två 

arbetsvalsar plus två stödvalsar. 

 

Vertikalparet är utrustat med så kallad short stroke control och har till uppgift att korrigera för 

breddförändringen som annars kommer att uppstå i bandets första- och sistaände. 

Vertikalparet är placerat alldeles innan horisontalparet och använd enbart på udda stick. Detta 

skapar ett valsningsschema som består av fler antal reduktioner i tjocklek än i breddled. Se 

tabell 1 nedan. Alla valsinställningar är beräknade och förprogrammerade redan före det att 

ämnets läggs in i ugnen. 

 
Tabell 1. Beskriver i vilka stick vertikal- och horisintalvalsning används i förparet. 

Stick nr Vertikalsick (V). Horisontalstick (H) 

1 V+H 

2 H 

3 V+H 

4 H 

5 V+H 

6 H 

7 V+H 

 

4.1 Beskrivning A kampanj 
Ämnena som tillhör A kampanj värms upp till en temperatur av 1300° C i stegbalksugn innan 

de läggs ut på rullbanan som transporterer dem mot förpararet. Innan förparet tvättas de rent 

från glödskal, detta genomförs på samtliga ämnen oavsett kampanj. I förparet justeras bredden 

med hjälp av vertikalvalsar och tjockleken reduceras av horisontalvalsarna. De flesta ämnena 

genomgår sju stick i förparet (se tabell ovan) till skillnad mot de övriga kampanjerna där fem 

stick är vanligast. Bandets tjocklek reduceras ned till ca 47 mm. Detta är tjockare än för 

övriga kampanjer. 

 

Efter att förvalsningen är klar transporteras hetan vidare mot färdigverket. På grund av hetans 

tjocklek kan den inte rullas upp i coilbox eller få ändarna klippta. Hetan får gå direkt in i 

färdigverket. 

 

5 Utgångspunkt för försöksvalsningar 
Målet med detta projekt är att minimera storleken hos fiskstjärtsformen på bandets sistaände. 

För att åstadkomma detta kan problemet angripas med två olika angreppsvinklar. Antingen 

minimeras tillväxten av både hundbenet och själva fiskstjärtsformen. Alternativ två är att 

genom att avlägsna material i områdena kring ämneshörnen hindra att en fullt utveckal 

fiskstjärt kan uppstå. 

 

Inga ändringar kommer genomföras på valsradier, valskrafter eller reduktioner. Det är genom 

att tillämpa angreppsvinkel nummer två som försöksserierna är uppbyggda kring. Material 

kommer att avlägsnas i bakkant genom att ämnesgeometrin justeras. 
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6 Utformning av försöksmetoder inför första försöksserien 
För att säkerställa att de planerade försöken skulle gå så smidigt som möjligt valdes att först 

genomföra en rad tester av de olika metoderna som kommer tillämpas under själva försöken. 

 

De olika försöksmetoderna berörde i första hand de avläsningar som kommer att behöva 

genomföras på försöksvalsningarna. 

 

Den första försöksvalsningen som genomfördes (omfattandes fyra ämnen) hade i huvudsak till 

uppgift att undersöka själva metoden kring korrigering av ämnesgeometrin samt att få en 

inblick i hur materialet skulle flyta ut i bakkant på ämnet när material var borttaget. 

 

6.1 Fotografera ämne i samband med förvalsning 
För att få en uppfattning om hur formen på bandets sistaända ser ut efter olika stick i förparet 

genomfördes försök att fotografera bandet när det kom ut från förparet (stick 1, 3, 5 och 7). 

Det genomfördes genom att ett digitalfotografi togs från en position rakt ovanifrån den 

position där bandet passerar ut från förparets horisontalvals.  

 

6.2 Uppmätning av bandändar på rullar 
För att säkerställa att relevanta mätningar skulle gå att genomföra på försöksvalsningarna 

genomfördes en testmätning av rullar av färdigvalsade A kampanj band. Målet med 

mätningarna var att uppskatta storleken på volymen hos bandändarna. 

 

Till genomförandet av detta test togs en mätkarta fram för att göra mätningarna likvärdiga. 

Denna mätkarta bygger på principen att fem punkter längsmed änden definieras, se figur 6. 

Dessa fem kända punkter används för att anpassa en funktion som beskriver formen på änden. 

Denna funktion är av högst grad fyra. Med hjälp av denna funktion kan sedan arean integreras 

fram. Genom att multiplicera arean med bandtjockleken fås volymen fram. 

 
Figur 6. Den svarta linjen motsvarar formen på bandänden. De fem punkterna motsvarar de uppmätta koordinaterna. 

I figur 5 ovan representerar Punkterna P1 och P5 punkterna där bandbredden är som störst i 

bandänden. Punkterna P2 och P4 är de punkterna där tungorna har maximal längd. Punkten P3 
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är längst in i den konkava ändformen. Denna punkt är utgångspunkt från mätningarna och 

kommer alltid att ha koordinaterna (0,0). 

 

Mellan Punkterna P1 och P3 återvinns den vänstra tungan, och mellan P3 och P5 återfinns den 

högra tungan. Tillsammans bilder dessa fiskstjärtsformen. 

 

6.3 Nulägesbeskrivning  
De uppmätta punkterna fungerar som koordinater där punkt P3 har värdet (0,0) och utgör 

origo. De resterande punkterna läggs in och bildar en graf som beskriver formen på 

bandändarna. Sedan anpassas en trendlinje av tredje eller fjärde graden till grafen i Excel. 

Med hjälp av funktionen av trendlinjen kan en area integreras fram genom att ta funktionen 

och integrera mellan x-koordinaterna X1 Punkt X5 se formel 1 nedan 

 
Formel 1. 

          ∫  ( )  

  

  

 

 

Där f(x) är funktionen för den anpassade trendlinjen. 

 

För att få fram volymen av bandändarna multipliceras den beräknade arean med 

bandtjockleken (t) enligt följande formel 

 
Formel 2. 

                           
 

De tre följande figurerna (figur 7 - 9) beskriver de fem uppmätta punkterna på bandänden där 

varje punkt motsvaras av en punkt i den blå kurvan. Den blå kurvan är en beskrivning av 

bandändens form. Dock är denna beskrivning enbart en approximation av verkligeten. Den 

svarta trendlinjen är ett anpassat polynom som matematiskt beskriver formen på bandänden. 

Trendlinjens ekvation, y, är även inlagd nederst till höger i respektive figur. 

 

Figur 7 nedan visar mätvärdena från ett band från en A kampanj. Bandets nummer syns högst 

upp i figuren. Bandet har valsats till en tjocklek av 9,76 mm och bredd av 1335 mm. Det 

anpassade polynomet är av grad fyra och ger en god beskrivning av bandänden. Speciellt för 

den vänstra tungan. Den vänstra tungan är både längre och bredare än den högra. 
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Figur 7. Den blå kurvan beskriver bandändens form. Den svarta trendlinjen och dess funktion är en anpassning som skall 
beskriva bandändens form matematiskt. 

Figur 8 nedan visar mätvärdena från ett band från en A kampanj. Bandets nummer syns högst 

upp i figuren. Bandet har valsats till en tjocklek av 9,76 mm och bredd av 1332 mm. Den 

anpassade funktionen är av grad fyra och ger en god beskrivning av bandänden. De två 

tungorna är jämnlånga, samtidigt som den vänstra tungan är något bredare. 

 

 
Figur 8. Den blå kurvan beskriver bandändens form. Den svarta trendlinjen och dess funktion är en anpassning som skall 
beskriva bandändens form matematiskt. 

Figur 8 nedan visar mätvärdena från ett band från en A kampanj. Bandets nummer syns högst 

upp i figuren. Bandet har valsats till en tjocklek av 10,20 mm och bredd av 1511 mm. Den 

anpassade funktionen är av grad tre och ger en god beskrivning av bandänden. De två 

tungorna varierar till utseende. Den vänstra tungan är längre och har en bredd som är dubbelt 

så stor som den högra. 

 

y = 7E-09x4 + 3E-06x3 - 0,0046x2 - 0,8913x - 20 
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

-1000 -500 0 500 1000

[mm] 

[mm] 

538971 

Bandände

Poly. (Bandände)

y = 6E-09x4 + 3E-06x3 - 0,0038x2 - 1,1941x - 90 
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

-1000 -500 0 500 1000
[mm] 

[mm] 

538972 

Bandände

Poly. (Bandände)



11 
 

 
Figur 9. Den blå kurvan beskriver bandändens form. Den svarta trendlinjen och dess funktion är en anpassning som skall 
beskriva bandändens form matematiskt. 

Tabell 2 nedan ger en sammanfattning över vilka areor och vilken volym de tre uppmätta 

bandändarna hade. Värdena är framräknade med hjälp av mätvärdena från figur 7 – 9 

tillsammans med formel 1 och 2. 

 
Tabell 2. Visar de beräknade areorna och volymerna för bandändarna från banden i figurerna 7 till 9. 

Bandnummer 538971 538972 537535 

Integrerad area [mm²] 657 310,60 605 923,70 494 437,20 

Volym [dm³] 6,42 5,91 5,04 
 

En enklare beskrivning av arean togs fram där punkterna läggs in på samma sätt men länkas 

samman med raka linjer. Ingen integration är nödvändig eftersom arean räknas ut med hjälp 

av fyra trianglar samt två rektanglar som tillsammans beskriver ändens form. Observera att 

samma mätpunkter har används som ovan, det är bara beräkningen av arean som har gjorts 

annorlunda. 

 

 
Figur 10. Beskrivning av hur aroean av en bandände kan räknas ut med hjälp av uppdelning av bandänden i sex områden. 
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För att få fram volymen av bandänden användes samma formel som ovan. 

 
Formel 3. 

                           
 

De nya värdena över bandändarnas area och volym sammanfattas i tabellen nedan. Värdena är 

framräknade med hjälp av mätvärdena från figur 7 – 9 tillsammans med anvisningarna i figur 

10, samt formel 3. 

 
Tabell 3. Visar de bräknade areorna och volymerna från den föenklade figuren (figur 10) för bandändarna från banden i 
figurerna 7 till 9. 

Bandnummer 538971 538972 537535 

Area [mm²] 676 200,00 645 820,00 550 300,00 

Volym [dm³] 6,60 6,30 5,61 

 

6.4 Storlek och form på korrigering av ämnesgeometrin 
För att få fram storleken på den korrigering av ämnesgeometrin som skulle utföras var några 

randvillkår tvungna att sättas upp. Först valdes att ta bort lika mycket material i bakre änden 

på ämnet som tungorna på tidigare mätta band hade haft. Vidare valdes att gör ett rakt snitt 

skulle göras genom hela ämnet i dess tjockleksriktning. Till sist skulle helt symmetriska 

korrigeringar göras i bägge av hörnen i ämnets bakkant. Volymen på änden som hade räknats 

ut användes för att räkna ut korrigeringen på försöksämnena. Detta genomfördes på följande 

sätt. 

 

Genom att ta den uträknade volymen på bandänden dividerat med tjockleken på ett ovalsat 

ämne kunde arean räknas ut på korrigeringen på ämnesytan, se formel 4 nedan. 

 
Formel 4. 

      
         
     

 

 

När arean var uträknad valdes vilken form korrigeringen skulle ha (vilken vinkel snittet skulle 

ha mot ämnets lång- och kortsida). 

 

Eftersom försöken i första hand var en undersökning av hur materialet skulle flyta ut i bakkant 

på ämnet valdes att ta bort material med en vinkel av 45° mot både kort- och långsida sett på 

ämnet ovanifrån. 

 

För att räkna ut hur långt in på ämnet snittet skulle läggas för att ta bort lika mycket material 

som uppmättes i tungorna på tidigare valsade bandändar användes följande formel 

 
Formel 5. 

   √      

 

Det den ovanstående formeln beräknar egentligen kantlängdden hos en kvadrat med den 

tidigare beräknade arean. Men eftersom snittet kan ses som två halor av en kvadrat med 

samma kantlängd kan denna ekvation tillämpas för att få fram hur långt in på respektive sida 

som snittet skall påbörjas och avslutas, se figur 10 nedan. 
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Figur 11. Beskrivning av hur snittet placeras i hörnet på ämnet. 

 

6.5 Valsverksinställningar 
För att tydligare kunna utvärdera resultatet av försöksvalsningarna valdes att koppla ur short 

stroke control (SSC) för sistaänden på hetan när denna passerade vertikalvalsarna. I övrigt 

genomfördes valsningen på samma sätt som under vanlig drift. Observera att vertikalvalsning 

med kantning som följd fortfarande pågick. Det vara enbart det vanligtvis varierande 

valsgapet som på ämnets sistaände nu sattes till konstant. 

 

7 Utvärdering av metoder till försöksvalsningar 
 

7.1 Fotografera ämne i samband med förvalsning 
Försöken visade att det var möjligt att fotografera ämnena/banden när de kommer ut ur 

förparet. Dock visade försöket att det var svårt att uppskatta längder hos ändarna. Det visade 

sig även vara svårt att få till bra bilder efter det sista sticket, ty bandet rörde sig med högre 

hastighet då och det vände inte tillbaka (som under stick 1, 3 och 5). 

 

På grund av bristerna hos denna metod, valdes att se över möjligheterna att videofilma 

sticken. Den nya metoden verkar lovande ty två kameror kan placeras på vardera sidan om 

förparet (före och efter sticket) så att uppbyggnaden av sistaändan kan följas för varje stick. 

Vid tester blev kvalitén god hos filmerna. 

 

7.2 Uppmätning av bandändar på rullar 
Anledningen till att volymbestämningen behöver mätas fram är att det blir svårt att klippa 

bandet där nollan är definierad (se figur 6 ovan). Samt att vågutrustning saknas. Till sist är 

avklippet svåråtkomligt. 

 

Innan mätningen kunde utföras var en mätkarta (se figur nr 6 ovan)som beskrev vilka mått 

som skulle mätas tas fram. Denna mätkarta utgår ifrån avgränsningarna i kapitel 2 och ger en 

tydlig bild över formen och längden på ändarna, samtidigt att uppmätningen kan genomföras 

för hand med hjälp av en talmeter. 

 

Själva mätningen genomfördes på följande vis; En rulle transporterades fram till 

klippstationen, rullen säkrades och spännbanden avlägsnades. Rullen roterades så att änden 

frilades. I detta läge genomfördes mätningarna med hjälp av en talmeter. Mätningarna som 

genomfördes följde mätkartans anvisningar. 
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Det visade sig att denna mätmetod är väl lämpad för de mätningar som kommer att behövas 

genomföras på försöksvalsningarna. Den levererade de väsentliga värdena utifrån relativt 

enkla mätningar. Vidare är själva utförandet av mätningarna tillräckligt smidig för att denna 

mätmetod skall fungera. 

 

7.3 Areabestämning 
Metoden med att anpassa en funktion med avseende att beskriva bandänden visade sig ha sina 

begränsningar. I fallen där bandänden var relativt symetrisk kunde en funktion väl beskriva 

dess utseende. I de fall där änden var mindre symmetrisk blev funktionsanpassningen mindre 

lyckad och till följd av detta blev den framintegrerade arean mindre exakt. 

 

Det visade sig att den enklare beräkningsmetoden med sexdelad areaberäkning fungerade väl. 

Den var inte bara enklare att hantera matematiskt utan gav även en tydlig fingervisning om 

arean hos bandänden. Ingen kännslighet för osymmetri uppstår då de separata areorna 

beräknas var för sig. Det bör kommenteras att den arean som fås fram genom att applicera 

denna beräkning är i överkant av den verkliga. Det beror i första hand på att ytterkanterna 

beräknas som parallella med y-axeln (vilket även integrationen gör). Samt den extra volymen 

som uppstår mellan origopunkten och dess närmaste grannpunkter (P2 och P3). Se figur 12 

nedan där de vita områdena är bandänden, det gröna är den extra arean som tillkommer när 

beräkningarna genomförs med denna metod. De röda områdena är area av bandänden som 

inte tas med vid användande av denna metod. 

 
Figur 12. Figuren beskriver hur arean räknas ut med hjälp av fyra trianglar och två rektanglar. 

 

7.4 Storlek och form på korrigering av ämnesgeometrin 
Det huvudsakliga målet med beräkningarna i kapitel. 6.3 var att få fram hur mycket material 

som återfanns i tungorna efter genomförd valsning. De justeringar som kommer genomföras 

på ämnesgeometrin kommer genomföras för att försöka minska effekten av de material som 

flyter ut i bakkant. Själva beräkningarna är strikt geometriska och bygger på de uppmätta 

värdena på motsvarande band (kapitel 6.2). Tanken är att lika stor volym som de uppmätta 

tungorna hade skall avlägsnas från ämnets bakre ände. 
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7.5 Valsverksinställningar 
Genom att koppla ur short stroke control för sistaänden kan inställningen av bredden på 

valsgapet hos vertikalvalsarna lättare läsas av. Denna justering påverkade inte utfallet i sådan 

utsträckning att operatörerna kunde se någon skillnad under valsningen mot när short stroke 

control är aktiv. 

 

8 Efterföljande behandlingar 
Vissa av bandrullarna skall passera en betsträcka efter att de har hasplats upp och svalnat. 

Detta för tvätta rent banden innan vidare behandlingar tar vid, eller direktleverans till kund. 

För att banden skall kunna passera genom betsträckan (i detta fall betsträcka 3) finns vissa 

krav på längder kring hur stora tungorna får vara och hur mycket som får skilja mellan två 

tungor på samma ände. Denna kravspecifikation finns beskriven i bilaga 3.  

 

Specifikationen säger att tunglängden maximalt får vara 500 mm. Skillnaden mellan två 

tungor får högst vara 200 mm. Om dessa krav inte är uppfyllda måste bandänden först klippas 

av för att tungorna inte skall utgöra ett hinder då stjärtänden är den ände som går in först i 

betsträckan. 

 

9 Verklig storlek på kantningen 
Eftersom differensen mellan ämnesbredden och bandbredden är de två mått som avgör hur 

stor kantningen av hetan är, är det viktigt att känna till hur stor bredden är på ämnena. Den 

tänkta ämnesbredden är inte alltid exakt den samma som när ämnena mäts upp innan det att 

de läggs in i ugnen. Till följd av detta kan ett ämne som från början var tänkt att kantas ett 

visst antal mm få nya valsinställningar så att den tänkta slutbredden på bandet uppnås. Denna 

faktor gör det svårare att kunna planera och undersöka hur en viss storlek på kantningen 

påverkar valsningen i förhand. 

 

Till följd av detta kommer begreppen planerad ämnesbredd och verklig ämnesbredd, samt 

planerad kantning och verklig kantning att noga hållas isär i kommande kapitel. 
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10 Försöksvalsningar 
 

10.1 Välja ämnen 
För att kunna få ut jämförbara resultat valdes att i huvudsak koncentrera försöksvalsningarna 

på en bestämd dimension. Utöver att dimensionerna på ämnena skulle uppfyllas behövde de 

tillhöra A kampanj, samt passera en station där bandänden rullas upp och klipps av. I tabellen 

nedan redovisas hur många ämnen och av vilka dimensioner som valdes. Observera att 

bredden syftar till den planerade bandbredden på färdigt material, det samma gäller 

tjockleken.  

 
Tabell 4. Visar antalet ämnen som ingick i försöksvalsningarna, samt planerad bredd och tjocklek för banden. 

Antal ämnen [st] Bredd [mm] Tjocklek [mm] 

12 1510 15,02 

2 1510 12,02 
 

De presenterade ämnena ovan valsades i olika försöksserier. Totalt genomfördes fyra olika 

serier över en period av 8 veckor. I de tre första försöksserierna hade banden samma 

dimensioner och short stroke control (SSC) var urkopplad för den berörda bandänden. 

Tabellen nedan visar antalet ämnen per försöksserie samt deras dimensioner och om SSC var 

aktiv eller ej. 

 
Tabell 5. Visar antalet ämnen i varje försöksvalsning, planerad bndbredd och bandtjocklek samt om short sroke control var 
aktiv för hetans sistaände vid vertikalvalsningen. 

Försöksserie nr Antal ämnen [st] Bandbredd 

[mm] 

Tjocklek band 

[mm] 

SSC aktiv 

1 4 1510 15,02 Nej 

2 3 1510 15,02 Nej 

3 2 1510 15,02 Nej 

4 2 1510 15,02 Ja 

2 1510 12,02 Ja 
 

10.2 Justering av ämnesgeometrin 
Justeringarna genomfördes på vissa ämnen medans de övriga valsades i samma försöksserie 

som referensämnen. Justeringarna genomfördes med hjälp av skärbrännare som skar ett linjärt 

snitt genom hela ämnestjockleken längs med en uppritad linje. Se bilaga 1 för mer ingående 

beskrivning av utrustning.  

 

Justeringarna på ämnena genomfördes enligt figur 13 nedan. Enbart den ena kortsidan 

justarades. Texterna i figuren med förkortningar V och Ö betyder väster och öster. Detta är 

enbart en beskrivning över justeringarnas position under valsningen. 
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Figur 13. Beskrivning av hur snitten mättes ut i hörnen hos ämnena. Observera att figuren inte är skalenlig. 

Storleken på justeringarna gjordes alltid symmetriska för varje ämnet. Mellan olika ämnen 

varierade storleken och vinkeln på justering. I tabellen nedan beskrivs de olika justeringarna 

som genomfördes på ämnena i de olika försöksserierna. Kolumn fyra och fem syftar till kort- 

och långsida på ämnena. Måtten på justeringarna är från den punkt justeringen påbörjas från 

ämneshörnet längsmed den angivna sidan. 
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Tabell 6. Visar samtliga ämnen som valsades. Vilken valsningsserie de tillhörde, vilket bandnummer de specifika ämnet hade 
samt storleken på de geometriska justeringarna. 

Försöksserie 

nr 

Antal 

ämnen [st] 

Bandnummer Justering 

kortsida 

Justering 

långsida 

1 

 

2 547315 - - 

547316 - - 

1 547317 100 100 

1 547318 160 160 

2 

 

1 549211 150 80 

1 549212 200 80 

1 549213 - - 

3 2 556672 200 80 

556673 200 80 

4 2 

 

561210 200 80 

561211 200 80 

1 561212 200 80 

1 561213 - - 
 

10.3 Valsning 
Ämnen i en A kampanj har en temperatur av 1 300°C när de dras ur ugnen. Innan de leds in i 

förparet passerar ämnet genom en sprutbox som med hjälp av trycksatt vatten tvättar det rent 

från glödskal. Alla ämnena valsades i 7 stick i förparet enligt tabell 1, kapitel 4.  

 

Till följd av problemen med av i förhand känna till den verkliga bredden hos ämnena blev den 

verkliga kaningen inte känd fören ämnena valsades. Valsningsinställningar anpassas när den 

verkliga bredden är uppmätt så att önskad slutbredd på bandet uppnås. Detta gav ett 

kantningsintervall där den minsta kantningen av en heta var 6,5 mm, och den största var 29 

mm. 

 

Den anpassning av valsningsinställningarna som genomfördes under försöksvalsning 1 till 

och med 3 var att koppla ur short stroke control för hetans sistaände i förparet. Se kapitel. 6.2. 

Under försöksvalsning 4 var short stroke control aktiv för hela hetan. 

 

10.4 Dokumentation och mätning 
För att få en så bra överblick över uppbyggnaden av fiskstjärtsformen i förparet som möjligt 

användes två monterbra filmkameror. Dessa placerades ovanpå förparet så att de filmade 

hetan ovanifrån. Den ena filmkameran placerades på ingångssidan av förparet riktad mot 

ugnarna. Den andra filmkameran placerades på utgångssidan där hetan kommer ut efter 

förparet. Observera att bägge kamerorna var vinklade åt samma håll (mot ugn) så bilderna 

behövdes ej vändas för att kunna jämföras. Utifrån dess filmer kunde i bilderna klippas ut som 

kommer redovisas i nästkommande kapitel.  

Utöver dessa egenmonterade filmkameror utnyttjades de redan existerade filmkamerorna 

utefter hela sträckan från ugn till haspel för att följa valsningen från heta, via band till hasplad 

rulle. 

 

Till sist mättes en del av de hasplade rullarnas ändar upp i samband med att de fick sina bakre 

ändar avklippta. Se kapitel 6.2 och 7.2. 
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11 Resultat 
Genom hela resultatkapitlet kommer definitionerna från figur 14 nedan att användas vid 

beskrivning av form, längd och bredder på bandändarna.  

 
Figur 14. Beskrivning av hur tunglängderna och maximala bredden mättes upp på de ojusterade bandändarna. 

Figur 14 visar att bandändens fiskstjärtsform har delats upp i två tungor, en höger och en 

vänster. Den maximala bredden (bredden mellan P1 och P5 från figur 4) kommer bara att 

uppstå på de bandändar som kommer från de ojusterade ämnena. På de justerade ämnena 

kommer tunglängden att mätas på samma sätt som ovan. Men istället för bredden mellan 

tungorna kommer avståndet i valsriktningen tills det att bandbredden är konstant och är den 

samma som den uppmätta haspelbredden för bandet att ha betydelse. Se figur 15 nedan. 

 

 
Figur 15. Beskrivning av definitionen för avståndet tills det att konstant bandbredd uppstår. 

 

Figur 15 definierar tunglängden som tidigare, skillnaden är att x-koordinaterna från punkterna 

P1 och P5 definieras som den uppmätta hasplingsbredden. Y-koordinaterna för punkterna P1 

och P5 mäts upp från punkten P3 och vidare i valsriktningen tills det att hasplingsbredden har 

uppnåtts på bandet. Bandkanten mellan punkt P2 och P4 (de inre hörnen på det justerade 

ämnena) kommer att utveckla en bågform under valsningen. 
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Samtliga bilder från förparet kommer att vara vinklade åt samma håll, medans bilderna från 

färdiga rullar kommer att var vända så att höger sida blir vänster sida, om jämförelse görs med 

bilderna från förparet och vise versa. Samtliga ändar har bandets ovansida vänd mot kameran. 

 

11.1 Hur uppbyggnad av fiskstjärt i bakre änden sker i förparet 
En beskrivning hur fiskstjärtsformen hos hetans sistaände byggs upp kan redovisas genom att 

studera hur formen utvecklas stick för stick. I tabellen nedan redovisas bilder på en ojusterad 

heta som ingick i försöksserie 1. Hetan valsades sju stick i förparet och kantades 24,8 mm. 

Under varje bild står angivet när bilden är tagen under valsningen. 

 
Tabell 7. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 547315 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  

Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
 

Genom att studera tabellen ovan kan en beskrivning över uppbyggnaden av en fiskstjärt göras. 

Före stick 1 har ämnet en rektangulär form med skarpa 90° hörn. Bilden tagen efter stick 1 

visar hur hörnen i bakkant har spettsats till och förlängts mot övriga hetan. Änden uppvisar 

tecken på försmalning, tvärs valsriktningen. Hörnen förlängts ytterligare i bilden tagen efter 
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stick 2, samt har dess form blivit något rundare. Hetans sista meter upplevs något sned. Efter 

stick 3 är hetan återigen rak. Dess hörn är spetsigare en efter stick 2. Hetans vänstra hör har 

smalnad av i breddled. Bilden efter stick 4 uppvisar rundare former på hela änden. Tendenser 

till breddning hos fiskstjärtsformen. När hetan passerat stick 5 har tungornas max-längd 

förflyttars mot hetans centrala delar. Dess hörn är fortsatt spetsiga. Efter stick 6 syns tydligt 

att tungornas max-längd förflyttats mer mot hetans centrala delar. Ingen tendens till spetsiga 

hörn. Bilden efter stick 7 visar den färdiga formen på bandänden efter förparet.  

 

För ett ämne med justerad geometri kommer uppbyggnaden av en fiskstjärtsform skilja sig åt 

mot det beskrivna händelseförloppet i tabell 7 ovan. När ett ämne med justerad geometri 

valsas i förparet i sju stick kommer till följd av att ämnet har fyra hörn i bakkant en 

avsmalnande bredd att bilda en midja mellan de inre- och yttre hörnen på höger- och vänster 

sida. Tabell 8 nedan beskriver hur formren byggs upp för en sådan heta. Hetan kantades 19,5 

mm. Under varje bild står angivet när bilden är tagen under valsningen. 

 
Tabell 8. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 549211 

  

Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Den första bilden i tabellen visar formen på den justeringen änden. Justeringen är helt 

symmetrisk. Trots att bilden ser ut att visa viss ojämnhet i det vänstra hörnet. Efter första stick 

kan en lätt bågform urskiljas mellan de inre hörnen på hetan. Bågformen oförändrad efter 

stick 2. Förlängning i valsriktning hos midjan. De inre hörnen börjar försiktigt tillväxa mot en 

fiskstjärt efter stick 3. Även tendenser till förlängning i valsriktningen hos midjan. Efter stick 

4 syns ytterligara förlängning i valsriktningen hos midjan. Ingen tydlig förändring i utseendet 

hos bågformen. Längden på bågformen har tilltagit i valsriktning efter stick 5. Även 

förlängning hos midjan. Efter stick 6 ses en tydlig tillväxt av midjan i valsriktningen. Överlag 

rundare former längsmed hela ämneskanten. Högra tungan har blivit något längre än den 

vänstra. Omvänt förhållande mellan tungorna efter stick 7 jämfört med föregående bild. Nu är 

vänstra tungan längre och bredare. Inte lika symmetrisk som råbandnummer 547315 (det 

ojusterade). 

 

I bilaga 2 redovisas alla bilder från förparet. Där ingår samtliga stick för samtliga ämnen. 
 

11.2 Inverkan av justeringar i geometrin 
En undersökning kring hur en justering i ämnesgeometrin påverkade resultatet efter förparet 

genomfördes med hjälp av försöksserien 1. Samtliga ämnen hade planerats att kanta in 20 

mm, från 1530 mm till 1510 mm. Bilder i tabellen kommer från den filmkamera som var 

placerad efter förparet. Bilderna är tagna efter stick sju. Under varje bild står bandnummer 

samt storleken på den verkliga kantningen. 

 
Tabell 9. Sammanställning av bilder efter stick sju i förparet för ojusterade ämnen, överst. Samt Justerade ämnen, nederst. 

  
547315 

Verklig kantning: 24,8 mm 

547316 

Verklig kantning: 26,9 mm 

  
547317 

Verklig kantning: 23,1 mm 

547318 

Verklig kantning: 23,3 mm 
 

Det syns att en justering i geometrin ger en tydlig förändring hos hetans sistaände efter det har 

bearbetats i sju stick i förparet. Vid jämförelse mellan de ojusterade ämnena (547315 och 

547316) med de justerade syns två stora skillnader. Dels har de justerade ämnena fått en 

midjebildning i sistaändan, någonting som de ojusterade saknar. Vidare har tunglängden blivit 

kortare hos de justerade banden. 
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Efter förparet valsades ämnena ut i färdigverket. Först efter det kunde mätningar genomföras 

enligt beskrivning i kapitel 6.2 för att få mätvärden kring längder och bredder på tungorna. 

Figurerna nedan beskriver värdena på de fem punkter som mättes upp från två ojusterade 

band samt två band med justerad geometri. Kurvorna är inte anpassas efter formen på själva 

änden utan anger enbart måtten på de uppmätta punkterna. Själva formen presenteras med ett 

fotografi bredvid grafen som är tagen i samband med mätningen. 

 

De två figurerna nedan presenterar data från de ämnen som inte fick sin geometri justerad 

utan fungerade som referensband. 

 

Figur 16 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 500 mm på ett avstånd 

av 780 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 680 

mm på ett avstånd av 570 mm till höger om nollpunkten. 

 

 
Figur 16. Ojusterat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

Figur 17 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 490 mm på ett avstånd 

av 740 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 490 

mm på ett avstånd av 590 mm till höger om nollpunkten. 
 

 
Figur 17. Ojusterat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

De följande två figurerna nedan presenterar data från de två ämnen som fick justerad 

geometri.  

 

Figur 18 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 
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mm. Anledningen till att värden även finns på den positiva sidan av y-axeln kommer som en 

följd av midjan som har bildats. Punkten P3 definierar den konkava minpunkten. 

Midjebildningen inleds före denna punkt, sätt i valsriktning, till följd av detta uppstår det 

positiva y-värdena för punkt P1 P2. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala 

längd av 150 mm på ett avstånd av 600 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan 

nådde sin maximala längd av 140 mm på ett avstånd av 380 mm till höger om nollpunkten. 

Midjebildningen uppstod 1380 och 1400 mm innan nollpunkten på vänster respektive höger 

sida av bandet. 
 
  

 
Figur 18. Justerat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

Figur 19 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 280 mm på ett avstånd 

av 640 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 280 

mm på ett avstånd av 480 mm till höger om nollpunkten. Midjebildningen uppstod 650 och 

630 mm innan nollpunkten på vänster respektive höger sida av bandet. 
 
  

 
Figur 19. Justerat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

 

11.3 Inverkan av olika justeringar i geometrin 
Resultaten i tabell 10 nedan visar vilken inverkan olika storlek och vinkel på justeringarna har 

för formen på sistaänden efter sju stick i förparet. 
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Tabell 10. Samanställning av bilder tagna efter sju stick i förparet. Ämnena hade fått olika geometriska justeringar. 

  
547317 549211 

  
556672 547315 
 

Resultatet visar tydligt att olika justeringar i geometrin ger olika form efter förparet. Bilden 

uppe till vänster visar hetan som justerades med ett snitt med en vinkel av 45° 150 mm från 

hörnen på både lång- och kortsodan på ämnet. 

 

Bilden uppe till höger visar hetan som hade justerats med ett snitt som lades 80 mm från 

hörnen på långsidan och 150 mm från hörnen på kortsidan. Bilden nedan till vänster visar hur 

ett snitt som lades 80 mm från hörnen på långsidan och 200 mm från hörnen på kortsidan av 

ämnet. Bilderna är tagna efter sju stick i förparet. Bilden nedan till höger beskriver ett 

ojusterat ämne efter samma antal stick. 

 

Det som syns är att ju större justering längs med långsidan på ämnet, desto längre utdragen 

blir midjan i valsriktningen. Vidare syns att ju större justering som görs på kortsidan av ämnet 

ger kortare tungor. 

 

11.4 Inverkan av olika kantningar i förparet 
Tabell nr visar hur olika storlekar på den verkliga kantningen påverkar formen på hetans 

sistaände efter sju stick i förparet. Samtliga ämnen justerades efter samma mått. 200 mm 

längsmed kortsidan och 80 mm längsmed långsidan.  
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Tabell 11. Sammanställning av bilder efter stick sju i förparet för ämnen med identiska justeringar med olika storlekar på 
kantningen i förparet. 

  
556672 

Verklig kantning: 13,7 mm 

556673 

Veklig kantning: 17,3 mm 

 

 

549211 

Verkligkantning: 19,5 mm 
 

Ingen tydlig skillnad kan observeras i tunglängd eller midjelängd mellan de olika 

kantningarna. Efter sju stick i förparet har de olika storlekana på kantningarna en liten 

inverkan på formen hos hetans sistaände. 

 

11.5 Inverkan av short stroke control 
Den största effekten av användandet av short stroke control syns om en jämförense görs 

mellan ojusterade ämnen som har valsats med och utan short stroke control. Tabellen nedan 

visar uppmätta bredder mellan tungorna och även maxbredden på bandet. 

 
Tabell 12. Beskriver inverkan av short stroke control med avseende på maximala avståndet mellan den vänstra och högra 
tungan och skillnaden mot bandbredden för tre olika bandändar. 

Bandnummer Verklig 

kantning [mm] 

SSC aktiv Bredd mellan 

tungornas 

ytterkanter 

[mm] 

Differens mot 

bandbredden 

[mm] 

547315 24,8 Nej 1550 + 38,4 

547316 26,9 Nej 1540 + 28,9 

561213 18,1 Ja 1435 – 80,4 

 

Bland de justerade banden kunde ingen tydlig skillnad observeras mellan de som hade valsats 

med short stroke control aktiv och de som valsats utan short stroke control aktiv. 

  

11.6 Inverkan på olika valstjocklekar 
Samtliga band i detta kapitel valsades med short stroke control aktiv. De följande tre figurerna 

nedan presenterar data från de två ämnen som fick justerad geometri i försöksvalsning 4. De 

första två figurerna beskriver band som valsades till en tjocklek av 15,02 mm. 
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Figur 20 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 130 mm på ett avstånd 

av 480 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 260 

mm på ett avstånd av 610 mm till höger om nollpunkten. Midjebildningen uppstod 520 och 

490 mm innan nollpunkten på vänster respektive höger sida av bandet. 

 

 
Figur 20. Justerat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

Figur 21 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 160 mm på ett avstånd 

av 400 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 240 

mm på ett avstånd av 650 mm till höger om nollpunkten. Midjebildningen uppstod 410 och 

400 mm innan nollpunkten på vänster respektive höger sida av bandet. 

 

 
Figur 21. Justerat band som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

De kommande två figurerna beskriver band som valsades till tjockleken av 12,02 mm. 

 

Figur 22 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna. Dessa värden bildar den blåa 

grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den definierade nollpunkten i 

mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd av 140 mm på ett avstånd 

av 450 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin maximala längd av 250 

mm på ett avstånd av 570 mm till höger om nollpunkten. Midjebildningen uppstod 660 och 

680 mm innan nollpunkten på vänster respektive höger sida av bandet. 
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Figur 22. Justerat band som valsats till en tjocklek av 12,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

 

Figur 23 nedan beskriver värdena på de uppmätta punkterna på ett ojusterat band. Dessa 

värden bildar den blåa grafen till vänster. Där x- och y-axlarna anger avståndet från den 

definierade nollpunkten i mm. Grafen visar att den vänstra tungan nådde sin maximala längd 

av 960 mm på ett avstånd av 580 mm till vänster om nollpunkten. Den högra tungan nådde sin 

maximala längd av 980 mm på ett avstånd av 670 mm till höger om nollpunkten 

 

 
Figur 23. Ojusterat band som valsats till en tjocklek av 12,02 mm. Grafen till vänster beskriver mätpunkterna medans 
fotografiet till höger avbildar själva bandänden. 

Om Jämförelse mellan den justerade bandänden som valsades till 12,02 mm och de två som 

valsades till 15,02 mm syns två saker. Det första är att de tunnare banden har en mer utdragen 

midja som sträcker sig längre i y-led. Det andra är att själva tunglängden inte är större för det 

tunnare bandet.  

 

11.7 Efterföljande behandlingar 
Ett delmål var att undersöka om efterföljande behandlingar kunde förenklas till följd av att 

tunglängderna på banden blev kortare. Genom att undersöka hur måtten hos tungorna möter 

kraven som är fastställda i att betsträcka 3 kan ses att samtliga justerade band som fått 

tungorna uppmätta uppfyller kraven. Det innebär att de skulle kunna skickas direkt till att 

betsträcka 3 utan att först få bakre änden avklippt.  

 

11.8 Sammanfattning resultat 
Genom att studera tabellerna 7 kan en analys göras av uppbyggnaden av en fiskstjärt i 

sistaändan av en heta som är ojusterad. Tillväxten av fiskstjärtsformen är störst vid udda stick. 

Det är i dessa stick kantningen med vertikalvalsarna sker. Efter jämna stick har kanten 

längsmed bandänden blivit mindre spetsig. I de sista tre sticken förflyttas tungornas maxlängd 

in mot de centrala delarna av hetan.  
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När ett ämne med justerad geometri valsas kommer dess sistaände att anta en annan form än 

hos ojusterade ämnen. Den kommer att få en avsmalnande midja till följd av den materialbrist 

som justeringen har gett upphov till. Mellan de inre hörnen kommer en bågform att tillväxa. 

 

Grafen nedan sammanfattar resultaten från alla uppmätte bandändar. Observera att linjerna 

endast representerar de mätpunkter som har mätts upp, och ej den exakta formen hos 

bandändarna. Beskrivningen till höger innefattar om ämnena har fått sin geometri justerad 

eller ej. Måttangivelserna till höger är tjockleken för färdigt band.  

 

 
Figur 24. Sammanställning av formen för alla upmätta bandändar. De justerade är sträckade och prickiga. De ojusterade är 
heldragna. 

Grafen visar tydligt vilken inverkan en justering i ämnesgeometrin har för längden på 

tungorna. En kraftig minskning i längd kan åstadkommas genom ändrad ämnesgeometri. På 

banden som valsades till en tjocklek av 15,02 mm blev tungorna upptill 70 % kortare. På 

motsvarande sätt blev tungorna 75 % kortare för banden vom valsades till 12,02 mm. Vidare 

kan observeras att de ojusterade ämnena skiljer åt med avseende på längden hos tungorna. Där 

bandänden på det band som har reducerats mest i tjocklek, ned till 12,02 mm, har längre 

tungor än bandet som valsats till en tjocklek av 15,02 mm. 
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12 Diskussion 
12.1 Nulägesbeskrivningen 
Då syftet med detta examensarbete var att undersöka hur olika justering av ämnesgeometrin 

påverkade storlek och form på bandändarna var det nödvändigt att skapa en nulägesbild. 

Denna bild skulle ge en beskrivning av hur fiskstjärtformen uppstår och även information 

kring dess storlek. För att få fram dessa data genomfördes mätningar på band av den berörda 

kampanjen, tre av dessa band redovisades i kapitel 6.3. I kapitel 6.2 beskrivs hur värdena 

mättes. Anledningen till att denna metod valdes var att den var enkel att genomföra och gav 

svar på de viktigaste frågorna kring längd och bredd på de två tungorna i bandets bakkant. 

 

Ytterligare ett tillägg i denna nulägesbild var att beräkna tungornas totala volym. Detta för att 

veta hur mycket material dessa bestod av. Eftersom det inte fanns möjlighet att väga de 

avklippta bandändarna valdes att räkna ut dess volym matematiskt. De två metoderna som 

beskrivs i kapitel 6.3 visade sig ge en god beskrivning vid symmetrisk form (liknande längd 

på bägge tungorna). Den metod som räknar ut volymen genom att addera samman sex olika 

areor har inte samma begränsningar i form hos bandändarna, men ger en förenklad bild av 

verkligheten med dess raka sidor. Det bör påpekas att ingen exakt jämförelse har varit möjlig 

då inga säkra vikter har kunnat vägas upp. 

 

12.2 Metodvalet 
Genom hela examensarbetet har jämförelse i första hand gjorts mellan olika ämnen som 

endast på ett eller högst ett fåtal faktorer skiljer sig från varandra. Dessa faktorer kan vara 

storlek på justering, kantning och bandtjocklek. Detta för att kunna säkerställa vilken faktor 

som är avgörande för resultatet. 

 

Vid försöksvalsningarna valdes att i huvudsak arbeta med den vanligaste bandbredden och 

bandtjockleken för att förenkla planering och jämförande av resultat. Då det var många steg 

inblandade i varje försöksvalning. 

 

Själva justeringen med skärbrännare gav god precision om en rälsgående skärbrännare 

användes (bilaga 1). Genom att mäta ut den tänkta justeringen och rikta in skärbrännarens 

munstycke blev resultatet ett snitt som var helt rakt i både vertikal- och horisontalriktning. 

Precis i början och i slutet av snittet fanns tendenser till ojämnhet då skärlågan inte kunde 

arbete under helt jämna förhållande i dess områden. För att inte det skulle uppstå problem vid 

gripning i jämna stick i förparet (då den justerade änden kommer först in mellan de 

horisontella valsarna) valdes att enbart skära till symmetriska juteringar. 

 

Anledningen till att short stroke control valdes att inte användas i de första tre 

försöksvalsningarna var att dess påverkan av sisteändens deformation inte helt var kartlagd. 

Den var endast kalibrerad till att valsa hetan med så jämn bredd som möjligt. För att få en 

enklare bild över hur justeringarna påverkade valsningen valdes att ta bort denna parameter i 

de inledande försöken. 

 

För att skapa en tydlig bild över hur fiskstjärtsformen byggs upp iförparet valdes att filma på 

både in- och utsidan av förparet. Detta gav en möjlighet att se vad som händer med hetans 

sistaände efter varje stick. Denna metod resulterade i en detaljerad kartläggning över 

uppbyggnaden av fiskstjärten. En begränsning i denna metod var att kamerornas 

värmetålighet inte var tillräckligt god. Då den vid ett tillfälle lade av och endast resultat från 

hälften av sticken kunde redovisas för ett av banden (Bandnummer 547318). Ytterligare en 
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svaghet var att på grund av kombinationen av vatten, ånga och det ljus som de varma hetorna 

strålade ut uppstod svårigheter med att se exakt var hetornas kanter slutade. 

 

12.3 Resultaten 
Att fiskstjärten i förstahand tillväxte i udda stick var väntat eftersom hetan i dessa stick 

vertikalvalsades vilket ger upphov till en hundbensform hos hetan. Detta hundben valsas 

sedan ut och reduceras i tjocklek i horisontalvalsarna. Detta leder till att de områden där 

höjden på hundbenet är som störst kommer reduceras mer. Att den största höjden hos 

hundbenet återfinns en bit från kanten på hetan skulle kunna vara en förklaring till att den 

maximala längden hos tungorna inte återfinns i kanten, utan en bit in från kanten på banden. 

 

De stora skillnaderna i form hos sistaänden på ett valsat band som har justerats som ämne mot 

en sistaände från ett ojusterat ämne beror på materialbristen som uppstår i samband med 

justeringen. Då ämneshörnen skärs bort skapas två nya hörn per tidigare ämneshörn. Detta 

leder till att sistaändan får fyra hörn, två inre och två yttre. Mellan de inre- och de yttre hörnen 

kommer en midja att tillväxa. Detta var väntat. Att kanten skulle fortsätta vara rak var 

däremot inte väntat. Om samma antagande kring positionen hos den maximala tunglängden 

kommer från hundbenets maxpunkt tillämpas här uppstår ett problem. Om ett antagande görs 

att hundbenet kommer tillväxa likadant oavsett om ämnena är justerade eller inte kommer 

samma tjockleksreduktion vara nödvändig. Då borde tungorna påverkas av hundbenets 

position på samma sätt. Men eftersom formen skiljer sig så markant åt kan formen på 

hundbenet inte var den ända förklaringen till tunglängdens position (tvärs bandet). Även andra 

faktorer måste spela in. 

 

Inverkan av att skära bort material i hörnen på ämnena gav en tydlig påverkan på längden hos 

tungorna. I alla försök som genomfördes blev tunglängden kortare än vid ojusterade ämnen. 

Om det totala avståndet räknas från tungornas spetsar tills det att materialet var jämnbrett blir 

resultatet mer svårtolkat. Anledningen till detta är att det var svårt att avgöra när bandet blev 

jämnbrett (den uppmätta bredden vid haspling) för de band som var ojusterade. Detta bidrog 

till att säkra data inte kunde presenteras kring längden (i y-led, figur 6) för breddskillnaden. 

 

De tydligaste resultaten med avseende på hur justeringen påverkar formen på valsade band är 

följande. Ju längre avstånd från hörnen på långsidan justeringen påbörjas desto längre midja 

(sett i valsriktningen) i slutet på ämnet. Om tunglängen skall minimeras skall material tas bort 

längre in mot ämnes centrala delar längsmed ämnets kortsida. I detta examensarbete valdes att 

stanna vid förhållandet 80 X 200 mm. Detta för att kunna jämföra värden och för att 

säkerställa att skärbrännaren kunde leverera det önskade måtten på justeringen. För att 

ytterligare minska ner tunglängderna borde justeringar med större skillnad än 80 X 200 mm 

genomföras. Då midjan påbörjades innan den konkava minpunkten för alla justerade band. 

Storleken på en sådan justering har inte försökts att uppskattats då det totala antalet försök var 

för få för att kunna göra en statistisk säkerställning kring hur justeringarnas storlek påverkar 

tunglängderna. 

 

Ett extra positivt resultat var de kring hur bandändarna möter kraven från Betsträcka 3. 

Genom att göra en justering innan valsning kan hanteringen i efterkommande behandlingar 

ske både enklare och snabbare då ett steg kan uteslutas genom att banden kan skickas direkt 

till betsträckan. 
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12.4 Osäkerheten kring ämnesbredden 
Innan det att en omfattande mätning av ämnesgeometrin görs precis innan ämnet läggs in i 

ugnen finns endast en grövre uppskattning. Detta leder till att vissa band som förväntas att bli 

kantade mycket istället visar sig bli kantade lite och vise versa. Detta gjorde det svårt att göra 

en strukturerad studie kring hur kantningen påverkade resultatet när på förhand det var okänt 

hur mycket hetan skulle kantas in. Ett direkt exempel på när just detta kan ha påverkat resultat 

var valsningen av band 561212 som fick kortare tungor än de övriga med samma justering 

trots att detta band valsades tunnare. Förklaringen till detta kan vara just storleken på 

kantningen då band 561212 endast kantades 6,5 mm, mot 18,8 och 18,9 mm som de andra 

justerade banden hade i serien. 

 

12.5 Avsaknaden av mätdata 
Efter försöksserie 2 och 3 uppmättes inga värden på bandändarna. Förklaringen till detta är att 

materialet klipptes upp utan examensarbetarens vetskap. För att undvika detta försöktes att 

stoppa materialet på olika sätt. Men i dessa fall var det den mänskliga faktorn och 

kommunikationsbrist som spelade in. 
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13 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen är att formen hos sistaänden kan påverkas i stor utsträckning genom 

mindre geometriska justeringar av ämnena. Dessa justeringer har ingen negativ inverkan på 

valsningen. Materialet kan valsas som vanligt utan några speciella inställningar, eller 

förändringar hos valsverket. 

 

Själva justeringarna kan skäras till med god precision med rälsgående skärprännare, se bilaga 

1.  

 

Efter att linjära, symmetriska justeringar har applicerat på ämnet kommer valsningen att skapa 

en form i bakkant som består av en avsmalnande midja. Samt en bågform mellan de inre 

hörnen på det justerade ämnet. Detta formfel till trots gör att betsträcka tre, med dess krav på 

form hos bandändar skulle ha kunnat behandla alla justerade ämnen då de uppfyllde dessa 

krav. Se bilaga 3. 

 

Ämnesbredden är ej konstant. Skiljer sig mycket i över- och underkant av ämnet, samt utefter 

ämneslängden. Detta leder till att den verkliga kantningen är svår att uppskatta hos hetan då 

den på förhand bestämda slutbredden skall uppnås. 
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14 Förslag på fortsatt arbete 
För att statistiskt säkerställa de uppmätta värdena på längder och bredder hos tungorna måste 

fler försök genomföras. Vid dessa försök bör hela spannet i produktionskatalogen ingå, från 

de smalaste banden och ämnena till de bredaste. Samt alla olika tjocklekar för dessa olika 

bredder. 

 

Nästa steg är att optimera dimensionerna på justeringen. Ytterligare minska avståndet 

längsmed ämnenas långsidor för att minimera längden på midjan som bildas. Eventuellt bör 

själva snittet kunna varieras från det linjära som har används i detta arbete till ett rundare snitt 

som ger en mer konvex form hos ämnenas sistaändan. 

 

Även justeringar i framkant på ämnena kan vara av intresse att utvärdera då samma fenomen 

hos formen även uppstår där. Dock i mindre utsträckning.  

 

Till sist vore det nyttigt att försöka bygga upp en modell som simulerar valsningen i ett fem-

program (finita elementmodulering). Dessa simuleringar måste jämföras med verkliga försök i 

valsverket för att säkerställa att modellen beskriver verkligheten med tillräcklig liten 

felmarginal. Om detta genomförs kan försök genomföras billigt och snabbt utan att det 

behöver störa produktionsflödet. 
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15 Erkännande 
Detta examensarbete har genomförts på SSAB Tunnplåt AB i Borlänge under perioden 2014-

02-02 till 2014-06-13. 

 

Under arbetets gång har jag haft stor hjälp, och fått ett ovärderligt stöd av flertalet personer på 

olika avdelningar inom företaget. Till att börja med vill jag tacka mina tre handledare, 

Mathias Forsberg, Eva Ljung samt Mats Thurgren som har bidragit i stor utsträckning i både 

utformningen och själva genomförandet av detta examensarbete. Vidare vill jag rikta ett stort 

tack till all personal på bandplaneringen som har hjälp mig att planera och hitta material till 

mina valsningsförsök. Personalen i blå hallen ska ha ett varmt tack för den tid och det arbete 

de lagt ner med att skära till ämnen efter mina önskamål. 

 

I samband med mina försöksvalsningar har jag haft stor hjälp av operatörerna vid förparet där 

jag har filmat samtliga försökshetor. Operatörerna vid ugnen samt personal inom transport har 

sett till att alla ämnen har placerats åt rätt håll på produktionsbandet. När jag har genomfört 

mätningar på rullar har all personal vid Coils varit mycket bemötande och hjälp mig att göra 

dessa mätningar möjliga. Så ett stort tack till alla operatörer. Till sist vill jag rikta ett stort tack 

till Tommy Jonsson som har hjälp mig att studera hetor, skaffat fram nyttig utrustning samt 

hjälp mig med kontakter inom företaget. Utan all din nedlagda tid och stora engagemang hade 

inte resultatet blivit så lyckat. 

 

Min handledare på Högskolan Dalarna, Hamzah Ssemakula Univ. lektor materialvetenskap. 

Har varit ett viktigt stöd under hela arbetet med sin expertis inom området.  
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17 Bilaga 1 
Bilderna nedan visar den skärutrustning som användes för att justera geometrin på 9 av de 10 

justerad ämnena. Den första bilden visar hur skärbrännaren är konstruerad. Munstycket där 

skärlågan koncentreras sitter vertikalt monterad på en vagn. Vagnens dimensioner är ca 450 X 

270 mm (l, b). Vagnen rör sig framåt över de material som skal skäras med hjälp av hjul som 

går längsmed en räls. Rälsen läggs ut och anpassas så att mustycket kommer att passerar över 

det tänkta snittet. Förbränningsgasen var gasol. 

 

 
Figur 25. Bilden beskriver hur skärbrännaren var konstruerad med vagnen, vid vilken munstycket är monterad och rälsen 
som vagnen åker på. 

Figur 26 nedan återger hur skärningen gick till. Samtidigt ger den en uppfattning om hur stora 

justeringarna var på ämnena.  

 

 
Figur 26. Samma utrustning som figur 25. Här visas hur en justering gick till. 
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18 Bilaga2 
I denna bilaga presenteras alla bilder från förparets samtliga stick för samtliga band som har 

ingått i de olika försöksserierna. Bandnummer till varje band står i Tabelltexten. 
 
Tabell 13. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 547315. 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  

Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 14. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 547316. 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
  



IV 
 

 
Tabell 15. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 547317. 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
  



V 
 

 
Tabell 16. Sammanställning av samtliga udda stick i förparet för ämne nr: 547318. 

  
Efter stick 1 Efter stick 3 

  
Efter stick 5 Efter stick 7 
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Tabell 17. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 549211. 

  

Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 18. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 549212. 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 19. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 549213. 

  
Innan stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 20. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 556672 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  

Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 21. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 556673 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 22. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 561210 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 23. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 561211 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
 

  



XIII 
 

Tabell 24. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 561212 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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Tabell 25. Sammanställning av samtliga stick i förparet för ämne nr: 561213 

  
Före stick 1 Efter stick 1 

  
Efter stick 2 Efter stick 3 

  
Efter stick 4 Efter stick 5 

  
Efter stick 6 Efter stick 7 
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19 Bilaga 3 
Kraven på geometri för att Betsträcka 3 skall kunna ta emot materialet utan att först behöva 

optimera formen på bandändana genom klippning visas i figur 27 nedan. Den maximala 

tunglängden för en bandände med två tungor är 500 mm, samtidigt får skillnaden mellan de 

båda tungorna högst vara 200 mm. 

 

 
Figur 27. Skiss över kraven på vilka mått tungor får ha för att bandet skall kunna tas emot av betsträcka 3. 

 


