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Sammanfattning 
 
Examensarbetet genomfördes hösten 2007 och vår 2008 på Outokumpu Stainless AB 
Thin Strip Nyby, Torshälla. Uppgiften var att undersöka en maskins prestanda genom 
att identifiera brister och föreslå förbättringar.  
 
Alla rostfria stålband som skall genomgå process i valsverk eller bandslip måste först 
prepareras i banduppbyggnaden. I denna maskin svetsas strips till bandets ändar. Det 
möjliggör valsning av hela bandlängden. Förutom svetsning lindas band på stålkärna. 
Ett krav då nästkommande processer är konstruerade för kärnsystem. Examensarbetet 
begränsas till förslag till förbättringar i banduppbyggnaden men i flera fall påverkar 
förbättringar efterföljande processteg. 
 
Huvuduppgiften med detta examensarbete är att undersöka om banduppbyggnaden 
lindar band med tillräcklig kraft inför nästa processteg, eftersom Outokumpu Thin Strip 
Nyby sett problem i valsverk och bandslip med svagt lindade band.  
 
Mätningar genomfördes på den utrustning som drar bandet genom linan. Resultatet 
visar att tunna stålband är svåra att bromsa, vilket medför att kraften som byggs upp i 
bandet blir för låg. Det ökar risken att haspelrepor uppkommer i band när de processas i 
efterföljande maskiner. Det ökar även risken för att band måste lindas om då valsverk 
har svårigheter att valsa ett för löst lindat band. 
 
Förutom svag bromsverkan på tunna band identifierades även ett antal andra problem, 
såsom obefintlig automation för inställningar av bromskrafter, otillräcklig bandstyrning 
av grova band med mera. 
 
Utifrån de identifierade problemen skrevs kravlistor och önskemål på offerter gällande 
uppgraderingar av utrustning. Offerter har sedan ställts mot varandra enligt kravlistorna 
och diskuterats. 
 
Rekommendationerna som avslutar examensarbetet innehåller bland annat en offert på 
ett nytt S-bromsverk som kan höja bromskraften. Rekommendationer innehåller även en 
offert på tjockleksmätare som ökar kontroll av felaktig tjocklek på bandändar. Den sista 
offerten som rekommenderas är en ny pelarsvängkran som kan förenkla hanteringen av 
strips.  
 
Avslutningsvis presenteras flera förslag för fortsatt arbete som i framtiden kan lyfta 
banduppbyggnad och nästkommande maskiners nivå. 



Abstract 
 
This examination thesis was written autumn 2007 and spring 2008 at Outokumpu 
Stainless AB Thin Strip Nyby, Torshälla. The assignment of the paper was to examine 
the performance of a machine to detect incapacity which then was handled with 
quotations from external companies and individual recommendations. 
 
Every stainless steel strip that will be processed in either Roller Mill or Coil Grind Line 
must first be prepared in Coil Build Line. In this machine leader ends are welded to strip 
ends which makes rolling of the hold strip length possible. It also coil strip on steel 
drum. Drums are needed as next process are built for this system. 
 
One of the key assignment was to examine if Coil Build Line coil strip with sufficient 
power before next process as Outokumpu Thin Strip, Nyby been struggle with loose 
coil. 
 
Measuring was done at the coiling capstan. The result show that strip with thin 
thickness are difficult to break which cause low coil power and that increases the risk of 
getting coil scratch in Roller Mill. Loose coil also increase risk for recoil in Coil Build 
Line because it is difficult to mill I in the Roller Mill. 
 
Except for low coil power at thin strip other problems was identified like low 
standardisation in how to handle break force, insufficient strip guiding and other. 
 
With problems in mind requirements specifications was maid intended for upgrade and 
desire that could increase capability of Coil Build Line. The quotations has than been 
compared to the requirements. 
 
Recommendations are the result of the thesis and it contains a quotation of a new  
S-work break that can increase break power with better control. Another recommended 
quotation is thickness gauge that can measure thick strip ends and there by improve 
control for next process. The recommendations also contain a quotation on a crane for 
strip handling.  
 
The thesis also contains ideas for the future that can improve Coil Building Line. 
 
 
 



Förord 
 
Det här examensarbetet på 20 poäng har genomförts i maskinteknik vid Linköpings 
tekniska högskola på uppdrag från Outokumpu Stainless AB Thin Strip Nyby, 
Torshälla. 
 
Jag vill härmed tacka alla de anställda på Nyby som hjälpt till med information och 
intressanta diskussioner som varit till stor nytta för examensarbetet. Ett extra stort tack 
till min handledare Daniel Serrander vid Outokumpu som stöttat och hjälpt mig i 
arbetet. Ett särskilt tack vill jag även ge till Per-Olov Andersson som bidragit med 
teknisktkunnande och Fredrik Stenberg som deltagit i möten med offertkonstruktörer. 
Vill även tacka min examinator och handledare Matz Lenner vid Linköpings tekniska 
högskola. 
 
Examensarbetet har givit mig goda kunskaper för framtiden speciellt vid framtagande 
av krav på offerter och bearbetning av dessa. 
 
 
Eskilstuna, mars 2008 
 
 
 
Martin Pusa 
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1 Inledning 
Det här kapitlet behandlar bakgrund, syfte, avgränsningar och rapportstruktur som 
följs av historia om Nyby bruk samt beskrivning om Outokumpu. 
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till examensarbetet på Outokumpu Stainless AB Thin Strip, Nyby är att nya 
maskinvesteringar och mer krävande stålsorter ökar kraven på den produkt som lämnar 
banduppbyggnadslinjen (bub). 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att presentera förslag som förbättrar banduppbyggnaden och därmed stärker 
förutsättningarna i efterföljande processteg och samtidigt minskar antalet omhasplade 
band i banduppbyggnaden.  
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar inte förändringar i kringliggande processutrustningar. 
Utgångspunkten är att nuvarande linjehastighet är tillräcklig även i framtiden. Arbetet 
behandlar ej arbetsmiljöfrågor såsom ljudnivå, ljusförhållanden med mera.  
 

1.4 Rapportstruktur 
Det här kapitlet fortsätter med en kort beskrivning av Nyby bruk och dess historia samt 
en företagspresentation. Därefter följer en nulägesbeskrivning där banduppbyggnaden 
samt stålbandens processflöde beskrivs i allmänhet. Teori om krafter, spänningar, 
komponenter samt haspelrepor behandlas därefter. Därpå följer ett kapitel som till stor 
del ligger till grund för det fortsatta arbetet med mätningar och tester samt 
observationer. De analyseras och utgör grunden till nästa kapitel som är 
kravspecifikationer. Offerter beskrivs sedan, dessa är byggda på kraven som är skrivna i 
föregående kapitel. Offerterna ställs sedan mot kraven och jämförs sinsemellan. 
Slutligen presenteras i kapitlet rekommendationer de förslag och offerter som är mest 
lämpliga att satsa på för att lyfta banduppbyggnaden till en bättre maskin. 
 

1.5 Nyby bruk historia 
På 1400-talet anlade biskopen från Strängnäs ett antal smedjor vid vattenfallet nära 
Nyby. Det järn som bearbetades i smedjorna kom från Mellansveriges masugnar. 
Smeder färskade järnet genom att harmar och slå tills att kolet i ytan brunnit upp. Av 
järnet smiddes olika verktyg och redskap (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
 
Järnhanteringen vid Nyby höll hög nivå under hela 1500-talet då Kung Gustav Vasa 
regerade, han var väl insatt och gjorde besök samt skrev instruktioner för hur smedjorna 
skulle skötas (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
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Under 1600-talet var Sverige Europas största järnproducent vilket mycket berodde på 
krig och behov av material för byggnation. I Nyby området fanns då ett järnklipperi för 
spiktillverkning som gick bra (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
 
Själva grundaren av Nyby Bruk var guldsmeden Adolf Zethelius som år 1829 lade 
grunden för Sveriges första plåtvalsverk. Idén kom från hans svärfar som behövde bra 
plåt för tillverkning av gevärspipor. År 1834 levererade Zethelius de första plåtarna till 
honom i Eskilstuna. Produktionen gick bra och Nyby blev snabbt Sveriges ledande 
producent av valsad plåt vilket gjorde att fler valsverk installerades och nya produkter 
togs fram (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
 
År 1885 var Nyby Bruk i nergånget skick, då övertog Lars-Linus Liberg ledarskapet 
som fabrikschef. Han skaffade snabbt fram nytt kapital som investerades i 
ombyggnader, utbyggnad och moderniseringar. Hans son Gunnar Liberg tog över år 
1918. Åter igen var bruket slitet men han investerade i eldrift samt uppgraderingar som 
moderniserade bruket avsevärt (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
 
År 1945 övertog bröderna Edstrand AB i Malmö Nyby Bruk. De satsade på senaste 
teknologin och startade även tillverka stål i rostfritt. En av de tunga investeringar som 
gjordes var att installera Sveriges första Sendzimir valsverk, med annat namn 
mångvalsverk, för kallvalsning. Bruket gick mycket bra men trycket från utomstående 
lågpriskonkurrenter på vanligt stål började bli svårhanterlig. Därför valde Nybys 
ledning att 1970 gå över till att endast tillverka stål av rostfritt som var svårare att 
producera. Produktsortiment blev smalare med inriktning mot kallvalsad plåt och 
rörtillverkning. Ett nytt rörverk uppfördes 1977 vilket medförde att än mer rostfri plåt 
kunde vidareförädlas på bruket. Övergången till att bli specialister på rostfritt gjorde att 
stålverket för egen gjutning avvecklades samt att stora investeringar krävdes. Det gjorde 
att Nyby år 1978 var tvungna att fråga staten om kapital samt att skära ner på 
personalstyrkan. Pengarna som bruket erhöll användes bland annat till en teknik som 
medförde att bruket kunde starta framställning av rör från egentillverkat rostfritt 
stålpulver (Alla tiders historia om Nyby Bruk). 
 
Nyby Bruk har sedan bröderna Edstrand via fusioner, uppköp och sammanslagningar 
byt namn, styre och ägare. Ur detta växte tre industriföretag fram, Avesta Sheffield AB, 
Avesta Sandvik Tube AB, och ANVAL (Alla tiders historia om Nyby Bruk). År 2004 
förvärvade Outokumpu majoriteten aktier i Avestakoncernen och enheterna bytte namn 
till Outokumpu Stainless AB Thin Strip, Outokumpu Stainless AB Tubular Products 
och Carpenter Powder Products AB (numera helägt av Carpenter Technology 
Corporation). Dessa företag tillverkar bland annat tunnplåt, svetsade rör och 
gastomiserat metallpulver (Nybyguiden). 
 

1.6 Outokumpu Stainless AB 
Outokumpu är en internationell koncern inom rostfri stål. År 2007 hade företaget ca 
8000 personer i 30 olika länder som gemensamt jobbar mot företagets vision, att inom 
tre år säkerställa positionen som ledare i Europa och inom sju år uppnå globalt 
ledarskap inom rostfritt. Outokumpus försäljning uppgår till ca sex miljarder euro per 
år, där den stora marknaden är Europa står för 76 % av försäljning (intranätet 
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Basicpresentation SWE july). Produktion sker huvudsakligen i Finland, Sverige, 
Storbritannien och USA. 
 

1.6.1 Outokumpu Stainless AB Thin Strip, Nyby 
Den del av Outokumpu som detta examensarbete skrivs för är Outokumpu Stainless AB 
Thin Strip, som är en av de tre enheterna som finns på området Nyby. Thin Strip Nyby 
är specialist på tunna stålband av specialkvaliteter med mervärden (Välkommen till 
Nyby Kallvalsverk). Allt material som förädlas i produktion kommer från antingen 
Avesta Works eller Tornio Works enligt Ali Moghtadai, teknikingenjör. Båda företagen 
ägs av Outokumpu AB. Tornio förser Nyby kallvalsverk med standard stål och Avesta 
tillhandahåller specialkvaliteter, båda givetvis i rostfritt. Den huvudsakliga förädlingen 
är kallvalsad plåt och band med bredder 30 – 1500 mm samt tjocklekar mellan 0,4 och 
5,0 mm (Välkommen till Nyby Kallvalsverk). Förutom kallvalsning kan kunden även 
välja ytterligare förädling som dekorvalsning, borstning, mönstring och slipning. 
Outokumpu Stainless AB Thin Strip, Nyby har 2007 ca 370 anställda och producerar 
ungefär 160 000 ton kallvalsat stål per år med omsättningen runt 5 miljarder kronor 
(intranätet Basicpresentation SWE july). Utvecklingen har under senare tid gått mot att 
bli expert på de stål som är tuffa att producera, dessa stål kan ha betydligt högre 
hållfastighet och ofta högre halter av legeringsämnen än ”vanligt” rostfritt. Denna 
satsning har genererat nya investeringar som kommer att medföra högre 
produktionsvolym av specialstål. En sådan tung investering är en ny bandsliplinje som i 
oktober 2007 började anläggas och beräknas vara färdigt under 2009. Företaget räknar 
med att lyfta produktionen av specialstål med flera procent årligen och samtidigt minska 
volymen på standardstål. 
 

1.7 Skillnaden mellan rostfritt special- och standardstål 
För att förstå varför banduppbyggnaden med åren har fått det svårare att hantera band 
med avseende på styrning, drag och så vidare är det lämpligt att förklara skillnaderna 
som kommit med nya stål jämfört med de som funnits en längre tid i sortimentet. 
 
Nyby tillverkar ett brett urval av kvalitéer standardstål och specialstål. Med standard 
menas stål som är normalt legerade och lämpar sig för till exempel bestick, diskbänkar 
och annat som ska motstå rostangrepp i vardaglig miljö. Specialstål är höglegerade stål 
som lämpar sig för extremt svåra korrosiva miljöer eller för applikationer med höga 
hållfasthets- eller värmekrav. 
 
Specialstålen har olika inriktningar och finns idag i tre olika grupper på Outokumpu 
Thin Strip, Nyby. Dessa är enligt (Outokumpu Stainless Steel Grades): 
 
High Alloyed Austenitics (HAA) 
Heat Resistant Grades (HRG) 
Duplexa stål 
 
HAA stål liknar standardstålen mest av ovanstående då de är austenitiska i sin 
materialstruktur (Outokumpu High Performance Austenitic Stainless Steel). Det som 
skiljer dem åt är att denna ståltyp är avsett för mycket tuffa korrosionsmiljöer 
(Outokumpu High Performance Austenitic Stainless Steel). Tack vare höga halter av 



Examensarbete Linköpings tekniska högskola 
 

 4

1.44
01 

Korrosionsmotstånd 

Sträckgräns 
 

2205
SAF
2507

Duplex

254 
SMO1.43

01 
Austenitic

904 
L 

LDX 
2101 

230
4

legeringsämnen som krom, nickel och molybden är det möjligt att använda dessa stål 
för till exempel rör avsedda för syra (Outokumpu High Performance Austenitic 
Stainless Steel). Andra kunder är offshoreindustrin och pappersindustri som arbetar med 
svår syramiljö (Outokumpu High Performance Austenitic Stainless Steel). 
 
HRG är stål avsedda för höga temperaturer vars uppgift är att behålla stabilitet samt 
motstå oxidation (Outokumpu High Temperature Austenitic Stainless Steel). Vid höga 
temperaturer ökar oxidationsangreppen betydligt och därför har specialstål tagits fram 
för att tåla temperaturer upp till ca 1150 grader innan oxidation börjar (Outokumpu 
High Temperature Austenitic Stainless Steel). Användningsområdet är anpassat för 
varm torr gas och kunderna är till exempel avgassystemstillverkare och andra liknade 
applikationer där höga temperaturer förekommer (Outokumpu High Temperature 
Austenitic Stainless Steel). 
 
Duplex är en stålsort som via sitt namn avslöjar dubbel mikrostruktur och innehåller 
hälften austenit och hälften ferrit (Outokumpu Duplex Stainless Steel). Tillsammans 
med legeringsämnen skapas ett mycket hållfast stål med goda egenskaper mot korrosion 
(Outokumpu Duplex Stainless Steel). Ett par stål av denna sort har lika god 
korrosionsbeständighet som HAA specialstål fast med dubbelt så hög hållfastighet 
(Outokumpu Duplex Stainless Steel). Figur 3-8 visar skillnaden mellan austenitiska och 
duplexa stål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1-1, Diagram för olika ståltyper med sträckgräns avseende på 
korrosionsmotstånd, Outokumpu presentation (intranätet) 

 
Bilden visar att med duplexa stål går det att få samma korrosionsegenskaper som med 
austenitiska specialstål (både 904L och 254 SMO är HAA specialstål), men med högre 
sträckgräns.  
 
Anledningen till att det är intressant att visa skillnaderna mellan special- och 
standardstål är att Outokumpu Nyby försöker lämna standard till att gå över till mer 
krävande stål. Det ställer betydligt högre krav på den utrustning som krävs för att 
producera stålen. Duplexa har betydligt högre sträckgräns än normalt. Det kräver högre 
krafter i maskiner. Det leder till att bub kan få svårt att hantera denna utveckling om inte 
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maskinen stärks och uppgraderas med utrustning som kan hantera den nya 
generationens stål.  
 

1.8 Materialflöde på Nyby 
Outokumpu Thin Strip, Nyby har idag inget eget stålverk och får därför allt material 
från stålverk i Avesta eller Tornio, som ingår i Outokumpu koncernen. I dessa stålverk 
utförs stränggjutning av slabs (ca 11 meter långa stålstycken) (Välkommen till 
stålverket i Avesta). Varmvalsning av slabs reducerar tjockleken från ca 200 mm ner till 
6 mm. Slabs har då omvandlats till varmband (Välkommen till Nyby Kallvalsverk). Det 
är denna produkt Nyby Thin Strip förädlar vidare. 
 
Varmbanden glödgas först när det tas in i Nybys process. Det utförs i 
inglödgningslinjen, kallas linje 60. Glödning är en process där band upphettas i ugn. Det 
gör materialet mjukt med önskad struktur, Hågeryd et al (2002).  
 
Linje 60 har även andra funktioner som till exempel ett sex-valsars kallsticksverk som 
kontinuerligt reducerar tjockleken innan glödning (Välkommen till Nyby Kallvalsverk). 
Linje 60 har även huvudfunktionen att avlägsna oxidskal som uppstår vid varmvalsning 
i Avesta/Tornio, vilket utförs med olika metoder så som blästring, borstning och 
syrabad (Välkommen till Nyby Kallvalsverk).  
 
Efter inglödgning skickas bandet till banduppbyggnaden. I denna maskin förses bandet 
med kärna samt strips. Därefter skickas bandet till bandslipen eller valsverk.  
 
Bandslipen används i stor grad till att slipa specialstål då detta material är svårt att 
framställa utan att metallurgiska ytdefekter uppstår. Det beror på höga halter av 
legeringsämnen, enligt Ali Moghtadai, teknikingenjör. Färdigslipat material skickas till 
valsverk. 
 
Kallvalsavdelningen på Nyby har två kallvalsverk, 1 och 3. Dessa är så kallade 
mångvalsverk som reducerar tjockleken i en reversibel process där band valsas fram och 
tillbaka (Välkommen till Nyby Kallvalsverk). Valsverk 3 är Nybys senaste och valsar 
breda band med högre hastighet än valsverk 1.  
 
Efter valsning skickas bandet till linje 55, en färdigglödgningslinje med ungefär samma 
funktioner som linje 60. Bandet går här igenom ugn, syrabad, borstmaskin och 
sträckriktverk (Välkommen till Nyby Kallvalsverk). 
 
Färdigt material skickas sedan till ett av Nybys skärverk där de skärs efter kundens 
önskemål till ringar eller rimpor alternativt klipps i plåtstycken (Välkommen till Nyby 
Kallvalsverk). Inslagen alt paketerad produkt skickas sedan till kund. 
 
Detta är en enkel beskrivning av flödet på Outokumpu Thin Strip, Nyby. Det kan i 
många fall se annorlunda ut då bland annat valsning och glödgning måste ske i flera 
omgångar innan färdig produkt. Nedan i tabell 1-1 visas tre exemplifierade vägar som 
band kan ta genom verket. 
 
 



Examensarbete Linköpings tekniska högskola 
 

 6

Station Operation  Station Operation  Station Operation 

Avesta gjutning, varmvalsning  Avesta gjutning, varmvalsning  Avesta Gjutning, varmvalsning 

L60 Kallstick, glödgning  L60 Kallstick, glödgning  L60 Glödgning 

BUB Kärnhaspling, strips  S3 Kantskärning  BUB Kärnhaspling, strips 

V3 Färdigvalsning  BUB Kärnhaspling, strips  V3 Påvalsning 

L60 Glödgning, betning  BSL Oxidslipning  L60 Glödgning 

S3 Kantskärning  V3 Färdigvalsning  S3 Kantskärning 

VÅG-S3 Vägning  L55 Glödning, betning  BUB Kärnhaspling, strips 

TERM Lager innan utskeppning  S3 Kantskärning  BSL Oxidslipning 

   U1 Uppklippning till plåt  V3 Färdigvalsning 

   VÅG-U1 Vägning  L55 Glödning, betning 

   TERM Lager innan utskeppning  S3 Kantskärning 

      VÅG-S3 Vägning 

      TERM Lager innan utskeppning 

Tabell 1-1 Exempel på bands olika processvägar 
 
Tabellerna 1-1 visar att maskinlinjerna knyts samman och varje del utgör sin speciella 
funktion. Banduppbyggnaden som är markerad i tabellen har stor betydelse då alla band 
som ska valsas först måste genomgå denna maskin. Det innebär att om bub har ett 
längre stillestånd på grund av till exempel haveri så stannar i princip hela 
valsavdelningen, vilket ger materialbrist i linje 55 samt färdigställningen. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet beskrivs banduppbyggnaden och dess komponenter. Förutom 
komponenterna förklaras även begreppet haspelrepor. 
 

2.1 Allmän information om banduppbyggnaden 
Förutom att haspla band på kärna svetsas i denna maskin strips, upprullat bandskrot, till 
bandändar. Det möjliggör valsning av hela bandlängden (Välkommen till Nyby 
Kallvalsverk). Banduppbyggnaden är ungefär 40 meter lång och hanterar stålband upp 
till 32 ton. Två operatörer sköter arbetsuppgifterna parallellt i maskin. Fem lag delar på 
skiftgången som pågår dygnet runt, 50 veckor per år. Figur 2-1 visar maskinens 
uppbyggnad.  
 

Figur 2-1, Layout banduppbyggnaden med ingående komponenter markerade 
 

Zon 1 Område för stripsställ, pelarsvängkran och pappershaspel 
Zon 2 Bandlyft 
Zon 3 Dubbelt motordriven avhaspel 
Zon 4 Tryckrulle 
Zon 5 Motordrivet riktverk 
Zon 6 Sax och skrotlåda 
Zon 7 Flertal tillhållare och en automatssvets 
Zon 8 Område för hörnsax 
Zon 9 Motordrivet matarverk 
Zon 10 Motordrivet styr/bromsverk 
Zon 11 Motordrivet matar/bromsverk 
Zon 12 7-rullarsbromsverk helt utan motordrift 
Zon 13 Område för bandstyrningsutrustning 
Zon 14 Motordriven påhaspel 

     Tabell 2-1, Lista på ingående komponenter 
 
 
 

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14 
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2.2 Banduppbyggnadens komponenter  
Examensarbetet är inriktat på att lämna förslag till förbättringar på utrustning till 
banduppbyggnaden. Därför följer i detta kapitel en genomgång av tabell 2-1 från 
föregående avsnitt. 
 

2.2.1 Stripsställ 
I detta ställ staplar operatör strips som kapats och skickats från linje 55. I dagens läge 
används tre olika bredder, 1000, 1200 och 1400 mm. Längd varierar från ca 8 till 20 
meter. Vikten på ett strips är ungefär 300 kg. Stället rymmer omkring tolv stycken.  
 

2.2.2 Pelarsvängkran 
Strips lyfts från ställ in till banduppbyggnaden medhjälp av pelarsvängkran. Den 
manövreras med en sladdragen handkontroll. Max lasten är 1 ton och räckvidden ca 5 
meter. Till kranen hör en lyftkrok som operatören får manövrera för hand. 
 

2.2.3 Pappershaspel 
Denna utrusning är nödvändig då en del stålband ankommer med skyddspapper. Det är 
vanligt då bandet är tunt och föregående process är linje 55. Pappershaspelns funktion 
är att linda av papper som ligger i banden. Haspeln styrs av operatören från 
manöverpulpeten. Förflyttning sker i en riktning för att placera den mitt för bandet. 
Haspel är av expandertyp, vilket underlättar losstagning av upplindat papper. 
 

2.2.4 Bandlyft 
Detta är en hydrauliskt lyft som förflyttas horisontellt och vertikalt. Den har 
lyftkapacitet på ca 32 ton som motsvarar ett full brett och högt stålband på kärna. 
Vanligtvis levereras inte band med kärna till banduppbyggnaden men det förekommer 
då ändklippning eller omhaspling måste utföras. Bandlyft förflyttar band eller strips till 
avhaspeln där dess konor greppar bandet.  
 

2.2.5 Avhaspel 
I denna del av banduppbyggnaden sätts band in mellan två konor. Konorna är drivna av 
två el-motorer på 84 kW styck. Motorerna matar fram bandet till riktverket och vidare 
in i maskin. Avhaspeln bromsar bandet när lindning startar i påhaspeln. Motorerna 
fungerar då som generatorer och därmed skapas ett motstånd vid bromsning. Energin 
som skapas med generatorerna skickas tillbaka till elnätet enligt Olle Österholm, el-
ingenjör. Den maximala bromskraft som kan anskaffas till bandet från avhaspeln är 24 
kN. Närbild på avhaspeln visas i bilaga 1. 
 

2.2.6 Tryckrulle 
Band som kommer till banduppbyggnaden har en hög inre energi från föregåendet 
process. För att kontrollera denna energi använder Nyby låsband som håller ihop bandet 
mellan maskinerna. Om ett låsband skulle brista frigörs den energi som finns i bandet 
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likt en fjäder, vilket är farligt. Därför finns en tryckrulle som håller ihop bandet när det 
kapats. Trycket från rullen mot bandet är tillräckligt stort så att band ofrivilligt inte kan 
linda upp sig när det är inspänt i avhaspeln. Tryckrullen visas i bilaga 1. 
 

2.2.7 Riktverk 
Riktverket matar materialet längre in i bub samt rätar ut kurviga ändar på strips och 
band. Riktverket består av ett antal stålrullar som är fördelade i två paket, ett under och 
ett över bandet likt en klämma. Denna klämma fälls ihop då band förs in. Stålrullarna är 
drivna med en motor och samma synkroniserade hastighet som avhaspeln. Rikverket 
kan även skapa en uppåt riktad radie på strips/band framkant. Radien underlättar 
framkörning av band eftersom det då inte fastnar mellan stödrullar eller hakar i skarpa 
kanter. Riktverket används i början och i slutet av bandet. Det är inte inkopplat under 
haspling i hög hastighet, eftersom riktverket bara är gjort för hastighet upptill 10 m/min. 
Det finns heller ingen anledning att använda verket mer än i början och slutet av band. 
Riktverket visas i bilaga 1. 
 

2.2.8 Sax 
Innan band och strips skall svetsas samman måste deras ändar klippas, eftersom svetsen 
kräver rena samt raka kontaktytor mellan stålen. Det utförs med den fast monterade 
saxen som är placerad efter riktverket.  
 
Vanligt är att banduppbyggnaden får band från linje 60 med tjockändar. Dessa måste 
klippas bort så att de inte skapar problem i valsverk och efterkommande processteg.  
 
Saxstålen är utbytbara för att kunna tillgodose tillräckligt bra skär. Operatören kan välja 
mellan olika skärsstålsspalter beroende på materialets tjocklek. Stor spalt används vid 
tjockt och liten vid tunt material. Saxen styrs från pulpeten och drivningen sker med 
hydraulik. Saxen visas i bilaga 2. 
 

2.2.9 Skrotlåda 
Skrotplåtar som kapats med saxen trillar ner i en låda via en svängbrygga. Denna låda är 
rälsbunden, vilket underlättar tömning då den går att skjuta in och ut. Under 
examensarbetes gång har ett parallellt projekt genomförts för att sortera skrotet efter 
stålsort. Därför finns det ett antal olika lådor som byts in med truck. 
 

2.2.10 Tillhållare före och efter svets 
För att underlätta placering av band och strips intill varandra under svetsen används 
tillhållare. Dessa tillhållare styrs i x- och y-led med hydraulik. Styrningen av dessa 
tillhållare utförs manuellt av operatören vid ett närliggande manöverbord i anslutning 
till svetsen. Tillhållarna visas i bilaga 2. 
 

2.2.11 Svets 
Svetsen har i början av detta examensarbete blivit utbytt från en äldre till en mer 
modern. Den består av två fasta svetshuvuden som automatiskt söker upp kanterna 
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mellan strips och plåt från varsitt håll och startar svetsning vid signal från operatör. För 
att hålla band och strips stadigt på plats finns ytterligare två inre tillhållare nära svetsen 
vägen. Svetsens position visas i bilaga 2. 
 

2.2.12 Hörnsax 
Hörnklippning utförs på band som inte har samma bredd som påsvetsat strips. 
Anledningen är att nästkommande maskiner har avstrykare och annan utrustning som 
kan ta skada om ett skarpt hörn träffar dem. 
 
Operationen utförs med en hydraulikdriven sax som operatör manövrerar för hand med 
hjälp en så kallad muskelarm. 
 

2.2.13 Matarverk 1 
Utmed linan finns ett antal matarverk där det första är placerat efter hörnsaxen. Detta 
verk har endast en funktion som är att underlätta trädning av strips och band genom 
sträckan fram till påhaspeln. Matarverket består av två polyuretanbelagda rullar 
placerade ovan och under bandets väg. När operatör aktiverar verket kläms de ihop med 
två hydraulkolvar som skapar en normalkraft mellan band och rullar. Friktionen mellan 
ytorna och kraften mellan rullarna medför att bandet kan tvingas längre in i linan. Mer 
ingående teori om friktion och kraft behandlas i nästa kapitel 3.4. Rullarna drivs via en 
växellåda med en el-motor på 18 kW. Det är endast inkopplat vid framdrivning och 
kopplas från innan påhaspeln börjar linda bandet på kärna. Matarverken visas i bilaga 3. 
 

2.2.14 Styr/bromsverk 2 
Detta verk har två funktioner som är att underlätta trädning men även bromsa band vid 
haspling på kärna.  Det har ungefär samma konstruktion som matarverk 1 med två rullar 
som kläms samman. Skillnaden är att detta verk även kan styra band så att det centreras 
till mitten av linan. Styrverket är aktivt med kantläsarsensorer som skickar signal till två 
styrcylindrar som förflyttar de ihop klämda rullarna. Därmed styrs bandet till att ligga i 
centrum, vilket minskar risken för att bandet glider iväg snett. 
  
När detta verk hjälper till med trädning av band används fungerar motorn som en motor 
men när band bromsas fungerar den som generator. Energin som skapas vid bromsning 
av band från generatorn skickas tillbaka till elnätet. Motorns effekt är 15,4 kW och 
kopplas till rullarna via en växellåda. Operatör kan justera bromskraften från 2 till 
maximalt 8 kN. 
 

2.2.15 Matar/Bromsverk 3 
Detta matar/bromsverket har samma konstruktion som matarverk 1 men kan även 
bromsa band. Det utförs på samma sätt som styrbromsverket, som ovan är beskrivet. 
Maximal bromskraft som kan tas ut från 57 kW motorn är 20 kN. Detta verk används 
alltså som motor när trädning sker och som generator då bromsning utförs på samma 
sätt som styrbromsverket ovan.  
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2.2.16 7-rullarsbromsverk 
I denna del av banduppbyggnaden förväntas en stor del av totala bromskraften byggas 
upp. Bromsverket skapar kraften genom att stålbandet tvingas genom en slalombana. 
Denna banna skapas med sju stycken stålrullar, där fyra är placerade i ett övre block och 
tre i ett nedre. Dessa rullar är inte generatorbromsade som matar/bromsverken. Kraften 
skapas istället då bandet utsätt för böj– och sträckspänning över rullarna, ingående teori 
beskrivs i kapitel 3.3. Det övre blocket styrs i höjdled med fyra hydraulcylindrar. 
Operatören bestämmer dess läge efter hur stor bromskraft som önskas. När slalombanan 
är som tätast skapas den högsta bromskraften, vilket innebär att övre blocket är 
nertvingat i bottenläge. Bromskraften på bandet som detta verk kan skapa är 0 till över 
200 kN beroende på bandets tjocklek. Bild på 7-rullarsbromsverket visas i bilaga 4. 
 

2.2.17 Bandstyrnings utrustning 
Påhaspelns uppgift är primärt att ska skapa ett högt drag , men lika viktigt är att lindning 
av band på kärna sker rakt. För att genomföra detta finns utrustning som bestämmer 
påhaspelns position. Utrustningen skickar signaler till en hydraulcylinder som skjuter 
påhaspeln utmed dess axel så att bandet alltid lindas mitt på kärnan. Mer ingående 
beskrivning om styrningsutrustningen beskrivs i kapitel 2.4. 
 

2.2.18 Påhaspel 
Påhaspel laddas med kärna inför varje nytt band. Bandet leds in i kärnan och därefter 
påbörjas lindning av bandet, haspling. Dragkraften som band lindas med överförs via 
växellåda från en elmotor på 110 kW. Kraften som motorn kan ge är ungefär 110 kN 
vid linjehastighet 60 m/min, teori om detta beskrivs i kapitel 3.2.  
 
Styrpulpeten är utrustad en display där operatören ser hur tungt påhaspeln arbetar med 
hjälp av en analog strömmätare. Strömmen är avgörande för vilken kraft bandet lindas 
med, styrningen av denna kraft beskrivs i kapitel 3.2.1. På pulpeten bestämmer 
operatören vilken hastighet som ska användas, max 60 m/min. Påhaspelns visas i bilaga 
5. 
 

2.3 Kärnor 
I kapitel 1.8 beskrivs processvägen från varmband till färdig produkt. I beskrivningen 
klargörs att alla band som valsas först måste prepareras i banduppbyggnaden. 
Anledningen är att valsverkens konstruktion är gjord för att bara kunna valsa band 
upplindade på kärna.  
 
Kärnsystemet har funnits på Nyby sen 50-talet.  På den tiden var inte expanderhasplar 
(haspel som låser band genom att expandera i hålet) tillräckligt utvecklade för att 
hantera krafterna som används i valsverk enligt Pete Bamforth, teknikchef. Systemet är 
gammalmodigt och har hängt kvar på Nyby. Det har både för- och nackdelar som 
beskrivs längre fram i kapitlet. 
 
En kärna är 600 mm i diameter, 1600 mm bred, och väger ca 3 ton. Kärnan har två 
skåror på 3 millimeter som löper över hela kärnan som strips/band förs in i. Den har 
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även tre urfrästa spår på båda sidor som valsverkens konor styr in i. Figur 2-2 nedan 
visar en kärna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 2-2, Layout kärna 
 
Fördel med kärnsystem är enligt Bamforth att det ökar kontrollen av material i arbete. 
Eftersom antalet kärnor är begränsat går det inte till skillnad från ett kärnlöst system att 
producera allt för stora mellanlager. Enligt Bamforth är det inte ekonomiskt att 
överproducera material till mellanlager, då detta ökar kapitalbindningen. En annan 
fördel enligt Daniel Serrander, före detta avsnittschef kallvalsen, är att trädning av band 
går snabbt i valsverk, tack vare att haspling skett utanför denna process. Det bidrar till 
att valsning kan påbörjas fortare. En annan fördel är att valsverk med kärnsystem är 
billigare att bygga jämfört med verk som har expander och bobin, en annan typ av kärna 
som måste användas vid sådant valsningsförfarande.  
 
En av nackdelarna är de logistikproblem som uppstår då band måste hasplas på kärna. 
Band måste ta omväg över bub istället för att direkt valsas efter glödningslinjerna. Bub 
skapar även behov av extra personal jämfört med verk som endast använder 
expandersystem. 
 
Kärnorna i sig är robusta men kräver ändå underhåll, vilket skulle kunna undvikas med 
expandersystem. 
 

2.4 Bandstyrning  
Nästan alla linjer och maskiner på Nyby använder sig av bandstyrningssystem från en 
viss specialist inom området. Det företaget har uppgraderat banduppbyggnadens 
bandstyrning vid påhaspeln. Det system som används säljs än idag och heter EVK2-CP. 
Det är ett sensorsystem som skickar signal till hydraulstyrcylindern som förflyttar 
haspelns position. De ingående delarna är en ramp var på det är monterat en remdriven 
åkvagn som drivs av en elmotor, se figur 2-3 nedan.  
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      Figur 2-3, EMG-utrustning för styrning av band 
 
På åkvagnen sitter två sensorer, en (1) som läser av kanten och en (2) som kontrollerar 
att ljuskälla (3) som belyser bandet inte är oren. Åkvagnen förflyttar sig efter bandkant 
när det rör sig i sidled vid haspling (4). 
 
Styrningen styrs genom att ljusrör på 1000 Hz belyser bandet underifrån och sensorer 
läser av ljuset som tar sig förbi på sidan.  På det viset kan bandpositionen bestämmas.  
Förflyttning sker för påhaspeln så att bandet alltid placeras i centrum. 
För att uppnå bättre exakthet än +- 8 mm krävs två EVK2-CP, en för vardera sidan av 
bandet, vilket banduppbygganden har. 
 

2.5 Haspelrepor 
Ett allvarligt problem som Nyby dagligen ser är märken i bandytan. Ett av ytfelen kallas 
haspelrepor. De uppkommer då bandets lindningar glider mot varandra. Läsaren kan 
föreställa sig två plåtar som placeras på varan och sedan gnids under högt tryck. På det 
viset uppstår dessa repor enligt Per-Olov Andersson, teknisk projektingenjör. Maskinellt 
uppstår reporna när det är för stora skillnader mellan två maskiner gällande den kraft 
som bandet har blivit hasplat med. Med det åsyftas att till exempel bub lindar ett band 
på kärna med dragkraften 100 kN, och därefter sätts in i valsverk 3 som i sin använder 
dragkraften 300 kN. Med så stora skillnader i kraft är risken stor att bandets lindningar 
glider mot varandra, vilket skapar reporna. Ett bra exempel på händelseförloppet visas i 
Figur 2-4 nedan. 
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1       2 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  3      4  
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2-4, Bilderna visar ett band som i föregående maskin blivit lindat med lägre kraft än vad som 
används i denna. Bild 1 visar starten, bilderna 2 till 4 visar att strecket vrider sig under själva 
avhasplingen. Det resulterar i att lindningarna glider mot varandra, vilket höjer risken för 
haspelrepor. 
 
Figur 2-4 visar fyra olika tidpunkter under testet. Första bilden visar start av band med 
raka streck. Dessa streck förskjuts sedan med tiden på grund av att denna haspel 
använder högre kraft än föregående. Risken att det uppstår haspelrepor i fall som detta 
är hög, bandet på bilden har dock skyddspapper som minskar reprisken. 
 
För att vara 100 % säker att undvika problem med haspelrepor bör maskiner lämna ifrån 
sig samma kraft i bandet som nästa maskin startar med. Med det avses att bub hasplar 
band med till exempel 100 kN, då bör även valsverk använda 100 kN som bromskraft i 
sin avhaspel för att vara helt säker på att repor inte uppstår. 
 
Att uppnå exakt samma bandkraft mellan maskiner är dock svårt. Därför finns en 
generell tumregel på Nyby enligt Per-Olov Andersson och Olle Österholm. Den säger 
att det är tillåtet att använda en skillnad i drag mellan maskinerna som är cirka 1,8 
gånger högre eller lägre drag utan att bands lindade varv glider mot varandra. Det 
innebär att om en maskin lämnar 100 kN, så kan nästkommande maskin undvika att 
skapa repor om den håller sig inom gränsen 56-180 kN. Det är dock dumt att helt lita på 
tumregeln fullt eftersom det är många variabler som påverkar (ytornas 
friktionskoefficient, stålsort, tjockleken med mera). Att sätta upp en exakt modell som 
passar in på Nybys alla band är otroligt svårt, om inte omöjligt. Därför bör tumregeln 
användas med försiktighet även om den fungerar i flertalet fall. 
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Påhaspel 
110 kN 

7-rullarsbromsverk 
0 - >200 kN 

Bromsverk 3 
20 kN 

Styrbromsverk 2 
8 kN 

Avhaspel 
24 kN 

3 Teori 
I det här kapitlet behandlas teorier kring vad som skapar kraften i bandet när det lindas 
på en kärna. Teorier som ligger som grund för nästkommande kapitel mätningar och 
krav 
  

3.1 Kraften i bandet 
För att klargöra vad som ger kraft i bandet följer här en genomgång av de komponenter 
som inverkar. Komponenterna är även beskrivna i nulägesbeskrivningen. 
 
Utrustningen som bidrar till kraften i bandet: 
 

• Påhaspel skapar banddraget 
• Fyra bromsverk ger motståndskrafter 

– Avhaspel 
– Styrbromsverk 2 klämmande 
– Bromsverk 3 klämmande 
– 7-rullarsbromsverk 

 

 
 
 
 
Påhaspeln drar alltså bandet genom processen med önskad kraft 110 kN. 7-
rullarsbromsverket är beroende av bandtjocklek därför kan dess bromskraft variera från 
nästan 0 till mycket stor. Bromsverk 3 är klämmande och ska enligt information från 
ABB-tekniker kunna ge maximalt 20 kN i bromskraft. Styrbromsverk 2 som även det är 
klämmande som ska kunna ge maximalt 8 kN. Avhaspeln kan maximalt bidra med en 
bromskraft på 24 kN. 
 

3.2 Påhaspel 
Påhaspelmotorn är på 110 kW vilket enligt Nordling et al (1999) kan göras om till kraft 
då detta samband gäller: 
 

v
PFvFP =⇔⋅=  där F kraften [N], P motorns effekt [W] och v hastighet 

[m/s]. 
 
Sambandet ger vid normal linjehastighet, 60 m/min, tillgänglig kraft i bandet: 
 
 kN

sm
kWF 110
/1

110
==    

 
Det är alltså önskvärt att uppnå 110 kN i alla band för att utnyttja påhaspelns 
tillgängliga effekt. 
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3.2.1 Teori som beskriver påhaspelns styrsystem 
För att ge förståelse för hur påhaspeln arbetar följer här en beskrivning av dess 
styrning. 
 
Banduppbyggnaden är utrustad med likströmsmotorer. För att förklara hur momentet 
uppstår i motorn som bidrar till kraften i bandet följer här en teoridel om mekanisk 
effekt hämtat från Elkraftteknik, Franzén et al (2001). 
 

IEP ⋅=  (1)  där P likströmsmotorns effekt, E spänningen [V]  
och I ankarström [A] 

 
ω⋅= MP  (2)  där P likströmsmotorns effekt [W], M momentet och 

ω vinkelhastighet [rad/s] 
 

60
2 n⋅⋅

=
πω  (3)  där n är motorns varvtal [rpm] 

 
(1) = (2) med (3) ger: 
 

60
2 nMIE ⋅⋅
⋅=⋅

π  (4) om M löses ur detta uttryck ges: 
 
 

π⋅
⋅⋅

=
n
EIM 30  (5) som beskriver momentet i likströmsmotorn enligt Franzén 

et al (2001). 
 
Påhaspelns likströmsmotor använder samma formel som ovan enligt ABB tekniker som 
tagit fram samband från bub PLC. Sambandet som ABB tog fram: 
 

[ ]Nm
n

EkIM
akt

akt

π⋅
⋅⋅⋅

=
30max  (6) det stämmer med formel (5)  

 
fast E=k*Emax där 

bas

akt

n
n

k =  
 
Med faktorn k är formlerna (5) & (6) sammanfallande enligt Sivert Lundgren, 
universitetsadjunkt Linköpings tekniska högskola. 
 

aktI  ankarström som i det aktuella ögonblicket används för att styra momentet 
maxE  maximal spänning ungefär 440 V som är matningsspänningen U till motorn 

enligt Lundgren 
k en faktor mellan bas och aktuellt varvtal 

aktn  det aktuella varvtal som motorn har i just det ögonblicket, enhet rpm 
basn  motorns basvartal, 293 rpm 

 
 
För att bestämma kraften som bandet lindas med används formel som beskriver moment 
enligt Pytel et al (2001): 
 

l
MFlFM =⇔⋅=  (7) kraft beskrivs som momentet M delat med  

sträckan l 
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Denna uträkning sker även enligt ABB tekniker i bub PLC för att beskriva den kraft 
som bandet lindas med de vill säga kraften som skapas i bandet. Formeln från PLC: 
 

[ ]kN
D

zMF
10005,0 ⋅⋅
⋅

=  (8) denna formel stämmer överens med formel (7) fast här tas 
hänsyn till utväxling z och sträckan l är D/2 för att få 
kraften som skapas ute i själva bandet då det lindas på 
kärna. 
 

 
Det som bestämmer hur mycket ström som likströmsmotorns skall få ges av önskad 
linjehastighet enligt ABB tekniker. Det innebär att styrsystemet gör allt för att uppnå 
önskad hastighet som operatör valt. ABB tekniker har från PLC tagit fram den formel 
som ger referenssiganl till motorn om vilket varvtal den bör använda: 
 

[ ]rpm
D

zvn Ö
m π⋅

⋅
=  denna formel beskriver ett geometriskt samband för vilken 

referenssignal motorn får för att hålla rätt linjehastighet på bandet. 
 

mn  varvtalsrefernssignal som motorn får för att hålla rätt linjehastighet, enhet rpm 
Öv  den hastighet som operatören ställer in på styrpulpeten 

z utväxlig (31) mellan påhaspel och motor via växellåda 
D diameter på det band som byggs upp på kärna 
 
Slutligen finns en formel som PLC använder för att räkna ut rätt diameter på bandet som 
lindas på kärna. Insignaler är linjehastighet och aktuellt varvtal på motorn. 
 
 [ ]m

n
zvD

akt

L

π⋅
⋅

=  det är alltså viktigt att mäta rätt linjehastighet eftersom det 
bestämmer hur diametern ökar, vilket vidare även 
påverkar vilket moment bandet lindas med samt kraften 
som skapas i bandet. 

 
Lv  den uppmätta hastigheten på linjen, mätningen utförs med en tacometer på en 

rulle 7-rullarsbromsverket, enheten är m/min 
z utväxligen (31) mellan påhaspel och motor via växellåda 

aktn  det aktuella varvtal som motorn har i just det ögonblicket, enhet rpm 
 
 
Det är önskad hastighet vö som är grunden till hur påhaspeln skall styras. Önskar 
operatören 60 m/min kommer motorn att få tillräckligt med ankarsström för att ge nog 
moment till att förmå driva haspeln med rätt hastighet. Systemet mäter bandhastigheten 
(linjehastigheten) på en rulle i 7-rullarsbromsverket med en tacometer för att verkställa 
att rätt hastighet är nådd. Om tacometer mäter 50 m/min och önskad är 60 m/min ges 
signal att mer ström krävs för att nå önskad hastighet. Det innebär att det är 
bromsverken som bestämmer hur tungt påhaspeln skall arbeta och därmed även hur stor 
kraft som lindas i bandet, eftersom hastigheten bestämmer hur mycket ankarström som 
skall utnyttjas och ur det bestäms kraften i bandet.  Mer bromskraft gör att det blir 
tyngre att driva påhaspeln till rätt önskad hastighet. Teorin säger alltså att om 
operatören inte använder bromsverken kommer det inte att skapas någon kraft i bandet 
då det knappt krävs någon ankarström vilket ger lågt moment. Utnyttjar operatör 
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bromsverken rätt krävs ström till påhaspelmotorn. Det ger moment och därmed god 
kraft i bandet.   
 

3.3 Böjspänning 
För att förklara hur 7-rullarsbromsverkets bromskraft uppstår följer i detta kapitel 
ingående teori om böjspänning. Teorin beskriver böjspänning som ger upphov till 
sträckning i bandets ytskikt. 
 
Denna teori bygger på balkelement som böjs och inte på någon given balk som har en 
vis symmetri utan heltäckande. Tore Dahlberg beskriver (2001) i boken Teknisk 
hållfasthetslära hur studier av ett balkelement leder fram till formler som beskriver 
spänningar och annat som presenteras i detta kapitel.  
I figur 3-2 visas ett balkelement. 
 
 
 
 
 
 

    Figur 3-1, Balklamell, Dahlberg  
    (2001) sida 157 

 
Elementet till vänster utsätts för normalkraft N och böjmoment M. Bild till höger visar 
att symmetri råder kring z-axel vilket ger plan böjning. 
 
Normalkraften N ger upphov längdändring i samma riktningar som krafterna och är 
jämt fördelat över hela balktvärsnittet. Då det gäller deformation som momentet M 
bidrar med så har Dahlberg (2001) använt sig av den tekniska balkteorin (Euler-
Bernoulli-teori) som beskriver deformationen enligt: 
 
plana tvärsnitt förblir plana under deformationen och 
en normal till balkens tyngdpunktslinje förblir en normal under deformationen. 
 
Dessa antaganden resulterar i att tänkta balkfibrer deformeras till cirkelbågar av 
momentet. Figur 3-3 beskriver vad som menas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-2, Deformerad balklamell,  
Dahlberg (2001) sida 157 
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Figuren 3-3 visar att på grund av N och M har deformation förändrat den ursprungliga 
formen (som är den streckade rektangeln). Det framgår att de plana tvärsnitten 
fortfarande är plana men har vridits så att deras position med utritad linje möts i punkten 
C med vinkeln ∆φ. Om sedan två cirkelbågar studeras enligt figur 3-4 nedan, en i 
tyngdpunkten med radie R (a) och den andra med ny tyngdpunkt med radie R+z (b).  
 
 
 
 
Figur 3-3, Två cirkelsektorer m.a.p figur  3-3, 
Dahlberg (2001)  
 
 
 
 
 
Vars cirkelbågslängder beskrivs av formlerna enligt Dahlberg (2001): 
 

( )cxR εϕ +∆=∆ 1   gäller (a) 
 
( ) ( )εϕ +∆=∆+ 1xzR   gäller (b) 
 
Om dessa formler slås samman fås uttrycket: 
 

 
 
 

Där enligt Dahlberg (2001) εc och z/R är små tal vilket medför att deras produkt εcz/R 
kan försummas. Tillsammans med tyngdpunktlinjens krökning κ som enligt Dahlberg 
(2001) är lika med 1/R fås ett nytt samband: 
 

zc κεε +=   (1) 
 
Dahlberg (2001) använder sig sedan av Hookes lag för linjärt elastiska material som 
beskrivs nedan: 
 

εσ E=   där σ: spänningen [N/mm2], E: elasticitetsmodulen [N/mm2], ε: töjning  
 
Hookes lag ger tillsammans med sambandet (1) följande:  
 

zEE c κεσ +=  (2)  
 
som enligt Dahlberg (2001) beskriver spänningsfördelningen över balktvärsnittet. 
Genom att sedan integrerar jämviktssamband med avseende på arean A nedan 
 
 ∫=

A

dAN σ
 

∫=
A

zdAM σ
 där σ är (2) 

 
fås genom ett antal olika beräkningssteg och införande av koordinatsystem dessa 
uttryck: 

R
z

R
z c

c
ε

εε ++=
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AEN cε=  

 
IEM κ=  där I: yttröghetsmomentet [mm4] 

 
Därefter löser Dahlberg (2001) ut εc och κ ur ovanstående och sätter in dem i (2) vilket 
ger normalspänningen i balken med avseende på normalkraften N och böjmomentet M:  
 

I
Mz

A
N
+=σ   (3) 

 
Dahlberg (2001) beskriver att krökningen kan beskrivas enligt följande uttryck: 
 

EI
M

R
==

1κ  
 
om momentet löses ur detta uttryck fås: 
 

R
EIM =  

 
vilket insatt i formel (3) ger: 
 
 

R
Ez

A
N
+=σ  (4) 

 
N kraft 
A tvärsnitt 
E elasticitesmodul 
z sträck från mitt till kant 
R radien på bandets krökning 
 
 

Figur 3-4, Beskrivning hur formeln fungerar i 7-
rullarsbromsverket. 

 
 
Formel (4) beskriver ett elastiskt samband vilket nära beskriver det som sker i  
7-rullarsbromsverket. Det framgår att friktion inte är inblandat vilket stämmer eftersom 
detta bromsverket inte har några generatorer som skapar motstånd och dess rullar ska 
bara rulla med utan att repa bandet.  
 
Det som sker när bandet böjs över en rulle är att det blir spänning och tryck i stålet. För 
att verket skall fungera krävs att den totala spänningen som formel (4) beskriver måste 
nå över materialets egen sträckgräns. Med det menas att ytterst liten del av bandets yttre 
skikt får en så pass hög sträckspänning att det når materialet sträckgräns. Det ger 
upphov till ett deformationsarbete. Formel (4) stämmer då inte helt eftersom den 
beskriver ett elastisktsamband men Per-Olov Andersson påpekar att plasticeringen som 
sker är mycket liten och därmed väljer vi att ändå använda sambandet. Det innebär att 
när bandet gått igenom 7-rullarsbromsverket har materialets sträckgränsen höjts men 
knappt mätbart enligt Andersson. Deformationsarbetet som uppstår när sträckgränsen 
överskrids är själva uppkomsten till den bromskraft som tas ut från verket. Eftersom 
arbete är kraft gånger väg enligt Carl Nordling et al (1999). När deformationsarbete 

R 

N N 

z
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Spänning [N/mm̂ 2]

0,00
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00

0,6 1 1,5 2 2,2 2,5 tjocklek [mm]

skapas i 7-rullarsbromsverket skapas alltså en kraft som gör att bandet går tyngre genom 
bromsverket, de vill säga en bromskraft. 
 
Formel (4) har teoretiskt testats för att åskådliggöra tjocklekens inverkan för när 
sträckgränsen nås i detta bromsverk. 
 
Nedan följer värden på materialdata som är hämtade från banduppbyggnadens  
7-rullarabromsverk: 
 
N setts till 40 kN vad avhaspel, bromsverk 3 & 2 ger utan 7-rullarsbromsverket. 
A tjocklek * bredd. Tjockleken är variabel men bredden har valts till 1250 mm. 
E 203 000 N/mm2 
z är halva bandtjockleken som är en variabel. 
R är bandets krökningsradie i 7-rullarsverket uppmätt till ungefär 650 mm. 
 
Detta ger insatt i formel 

R
Ez

A
N
+=σ  ger: 

 
tjocklek, t 0,6 1 1,5 2 2,2 2,5 
z 0,3 0,5 0,75 1 1,1 1,25 
R 650 650 650 650 650 650 
E 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 
E*z/R 93,69 156,15 234,23 312,31 343,54 390,38 
A=t*1250 750 1250 1875 2500 2750 3125 
N/A 53,33 32,00 21,33 16,00 14,55 12,80 
σ=N/A+E*z/R 147,03 188,15 255,56 328,31 358,08 403,18 
Tabell 3-1, insatta värden och uträkningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 3-5, diagrammet visar spänning i bandet med avseende på bandtjockleken 
 
Nybys stål har sträckgräns från 300 N/mm2 och uppåt beroende på stålsort. Figur 3-5 
visar att runt 2 mm når formel (4) över 300 N/mm2. Det innebär att om 7-rullarsverket 
ska fungera och skapa ett deformationsarbete i yttersta skiktet måste bandtjockleken 
vara runt 2 mm. Om det dock är ett stål med mycket hög sträckgräns krävs tjockare 
band än 2 mm för att böjspänningen ska nå sträckgränsen. Resonemanget säger alltså 
om böjspänningen inte når bandets egen sträckgräns kommer inget arbete att uträttas 
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och där med skapas ingen kraft som kan utnyttjas till att bromsa band med. 
 

3.4 Friktion och kraft 
För att förklara vad som bestämmer de klämmande matar/bromsverkens bromskraft 
följer i detta kapitel ett teoriresonemang som beskriver begreppet kraft och friktion.  
 
Alla material har en friktonskraft som är vinkelrät mot underlagets yta som motverkar 
glidning, Pytel et al (1996). 
 
 
 
Figur 3-6, Block med pålagd kraft P 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-7, Krafterna som inverkar på blocket 
 
 
 
Figur 3-6 visar en kraft P resultatet visas i figur 3-7 där friktionskraften F är motriktad P 
och vinkelrät mot underlagets yta. W är blockets egentyngd och N normalkraften. 
 
Ofta är friktion nödvändigt och önskvärt, till exempel då en bil bromsar farten eller då 
man promenerar och inte vill halka. I andra fall är det ej önskvärt med friktion, då det 
sliter på till exempel växellådor och mekanik, friktion skapar även ett oönskat motstånd 
som omvandlas till värme, Pytel et al (1996), och därmed sänker effektiviteten i det 
arbete som uträttas. 
 
I boken Engineering Mechanics Statics & Dynamics av Andrew Pytel et al (1996) 
beskrivs torr friktion, mer känt som Coulombs teori. Det kommer att beskrivas ingående 
i detta kapitel. Coulomb skrev ett par olika lagar gällande sin teori och den första är det 
statiska fallet: två ytor som är i kontakt och inte utför någon relativ rörelse: 
 

NFF sµ=≤ max  där Fmax maximala friktionskraften [N], µs friktionskoefficienten 
och N normalkraften [N]. 

 
 
Enligt Pytel et al (1996) är Coulombs andra lag, på gränsen till glidning mellan två ytor. 
Det innebär att friktionskraften µsN har nått sin spets och om mer pålagd kraft P tillförs 
skulle rörelse uppstå mellan de två ytorna. I detta fall lyder sambandet: 
  

NFF sµ== max  
 
Coulombs tredje lag är det rörliga fallet: två ytor som rör sig relativt varandra. I detta 
fall får uttrycket en annan friktionskraft µkN som visas nedan. 
 

P 

W 

N F 

P 
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NFF kµ== max  
 
Skillnaden mot tidigare formler är att k står för kinematik alltså rörelse. Vanligtvis är 
friktionen betydligt lägre då ytorna är i rörelse jämfört med stillastående alltså µs>µk. 
Det framgår tydligt om figur 3-8 studeras. Den visar en axel med pålagda kraft P och 
den andra axeln friktionskraften F. När P ökar följer även friktionskraften F linjärt till 
en brytpunkt där den tvärt minskar, vilket innebär att ytorna börjat glida mot varandra, 
och lägger sig på en ny konstant lägre nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-8, Friktionskraft F med avseende på pålagdkraft P 
 
 
De klämmande bromsverken i bub bör inte utsättas för en så pass stor pålagd kraft så att 
tredje lagen slår in eftersom rullarna då glider mot stålbandet och ökar risken för repor. 
För bästa resultat från bromsverken bör alltså friktionskraften ej överstiga Fmax, enligt 
figur 3-8. 
 

F 

P 

Fmax= µsN 

Brytpunkt innan ytorna 
börjar glida mot varandra 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas hur examensarbetet har genomfört. 
 

4.1 Arbetsgång 
Arbetet inledes med att studera maskinen i fabrikslokalen. Förutom bub granskades 
även efterkommande processer för att ge förståelse för banduppbyggnadens syfte. 
Samtal fördes med examensarbetets handledare på Outokumpu, där det framgick att 
tyngdpunkten på arbetet ligger i att förstå hur bandkraft skapas i band samt vikten av att 
den utförligt undersöks.  
 
Med hjälp av teori om elteknik, spänningar och friktion samt diskussioner med tekniker 
från ABB skapades ett teoriavsnitt som beskriver hur kraft i band tillkommer. Med 
teorin som grundmaterial ökade förståelsen för de kraftmätningar som sedan utfördes på 
banduppbyggnaden. Mätningarna analyseras och som sedan förs kring vilka problem 
som finns då maskinen skapar kraft i band. Dessa analyser leder fram till ett kravavsnitt 
som ställs på de offerter som tas in. Outokumpu beskrev i ett tidigt skede vikten av att 
få in externa offerter på utrustning som eventuellt skulle kunna förbättra maskinen. 
Därför fördes kontinuerliga samtal och möten med företag som kontaktades kring 
uppgraderingar. Kravmatriser som skapats jämfördes i slutet av arbetet för att kunna ge 
Outokumpu en utvärdering av de offerter som kommit in.  
 
Slutligen presenteras alla förslag och offerter för företagets ledning. Deras respons var 
positiv till förslagen och de har påbörjat en uppföljning av de material som 
examensarbetet tagit fram. 
 

4.2 Litteraturstudier 
Teorierna som ligger som grund för arbetet har främst hämtats från litteratur som 
behandlar krafter, elteknik och friktion. Det utgör en grund för mätning av krafter och 
analyser. Teori har framförallt hämtats från böcker som Linköpings tekniska högskola 
använder som undervisningsmaterial. Sökord är bland annat spänning, moment, kraft, 
elteknik. 
 

4.3 Datainsamlings metoder 
Examensarbetet är riktat mot att förbättra, varför en stor del av data tagits in från 
intervjuer med driftpersonal och operatörer. Många problem har även upptäckts via 
egna observationer, mätningar och tester. 
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5 Mätningar observationer och analys 
Det här kapitlet tar upp de mätningar och tester som utförts samt analys av resultaten. 
Avslutningsvis beskrivs problem som framkommit vid diskussioner med operatörer och 
vid observationer. 
 

5.1 Påhaspelkraftsmätningar 
Teorikapitlet beskriver att påhaspeln som lindar band med en kraft är beroende av 
bromskrafterna som skapas med bromsverken. Hög bromskraft ger hög kraft i bandet. 
 
Mätningar av kraft i påhaspeln genomfördes i ett kontrollrum i nära anslutning till 
banduppbyggnaden. Genom att synkronisera mätning med start av band tillsammans 
med operatörerna gick det smidigt att få fram grafer samtidigt som god kontroll över 
processen kunde iakttas.  
 
Mätningarna som utfördes visar den kraft som bandet lindas med enligt formel  
 
 

[ ]kN
D

zMF
10005,0 ⋅⋅
⋅

=   som är hämtad från teorikapitlet.  
 
Denna formel är alltså beroende av det moment som krävs för att driva på haspeln. Den 
tar även hänsyn till diametern så att bandet får lika stor kraft lindat genom hela bandet. 
Momentet mäts i påhaspelmotorn. 
 
För att se beräkningen av kraften som utförs i PLC har ABB byggt ett program. Det 
programmet används i PC och inställningar kan göras för mätningsfrekvens samt se 
vilka ingående variabler som önskas. Alla mätningar som genomfördes presenteras i 
bilagor 6-21. Resultaten från mätningarna visas även i en tabell längre fram i detta 
kapitel.  
 
Ett problem som visar sig när mätningar utförs är att graferna som representerar kraft, 
moment med mera var väldigt brusiga, svängiga. Se figur 5-1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-1, Diagram som visar brusig kraft, ström med mera 
 
Figur 5-1 visar ett diagram där det tydligt framgår att linjen längst upp som 
representerar dragkraft i bandet svänger kraftigt. Denna linje kan förväntas vara rak men 
i detta fall svänger den med en osymmetrisk frekvens med toppar över 150 kN och dalar 
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ner åt 120 kN inom kort tidsintervall. Uppenbart är att nästkommande processteg inte 
önskar så varierande drag. Eltekniker på Nyby förklarade att många av bubs motorer är 
slitna och kräver renovering. För att komma vidare med examensarbetet bestämdes med 
handledare Serrander att mätningar skulle utföras trots att bruset fanns kvar. 
 

5.1.1 Analys från mätningar av påhaspeln 
Mätningarna av påhaspelkraften utfördes på ett antal band av olika stålsorter, tjocklekar 
och bredder. Band som uppmätts i banduppbyggnaden med hjälp av PC presenteras i 
tabell 5-1. Det är alltså kraften som bandet lindats med som visas, de vill säga den kraft 
som uppstår i bandet.  
 
Innan start av mätning informerades operatörerna att försöka utnyttja maximal 
bromskraft från alla bromsverk, utan att för den delen överbelasta påhaspelmotorn. Det 
bör dock tilläggas att det är fem olika lag som hasplar band med sitt eget 
tillvägagångssätt, vilket kan ha påverkat resultaten. Mest intressant att studera i tabellen 
är medelkraften, eftersom den motsvarar bub utan svängande toppar och dalar. 
 

Stålsort tjocklek mm bredd mm minkraft kN maxkraft kN medelkraft kN 
Standard 0,62 1140 33 50 38 
Standard 0,65 1128 28 45 39 
Duplex 1,34 1140 34 62 43 
Standard 1,00 1274 27 58 44 
Standard 1,91 1132 42 67 49 
Standard 1,89 1396 51 100 82 
Special 2,04 1330 85 115 100 
Special 2,14 1109 79 108 100 
Standard Mo 2,30 1284 90 108 100 
Standard Mo 3,00 1530 86 122 101 
Standard 2,87 1397 116 138 123 
Duplex 2,78 1394 118 144 125 
Standard 2,96 1285 108 157 130 
Duplex 3,88 1133 120 155 132 
Duplex 2,80 1460 118 147 134 
Special 4,89 1527 175 249 200 

     Tabell 5-1 Kraftmätningar påhaspel, lägst medelkraft överst 
 
Granskas tabell 5-1 framgår att tjockleken på bandet är den avgörande faktorn för 
bromskraften. Även bredden inverkar men inte i samma omfattning som tjockleken.  
 
Lägst kraft, 38 kN, skapades i bandet med minst tjocklek, 0,62 mm, med bredden 1140 
mm. Jämförs det med bandet som har tjockleken 2,14 och bredden 1109, som vid 
mätning fick medelkraften 100 kN framgår det att tjockleken är avgörande för 
bromskraften och därmed även kraften som lindas i bandet. Mätningarna visar en gräns 
runt 2 mm för god bromskraft, under denna tjocklek förloras bromskraften. Det 
stämmer överens med teorikapitlet om böjspänning. Det kapitlet visar att vid runt 2 mm 
kan 7-rullarsbromsverket skapa ett deformationsarbete när sträckgränsen nås. Det bidrar 
till att verket skapar en bromskraft. Under 2 mm når inte böjspänning upp till 
sträckgränsen och inget arbete utförs i verket. 
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Tabell 5-1 har ett undantagsfall, det är bandet längst ner i tabellen som fått extrem kraft 
200 kN. Enligt bilaga 21 hasplades det med linjehastighet 43 m/min vilket medför att 
mer kraft går att ta ut från motorn, enligt teorin om kraft med avseende till hastighet och 
effekt. Operatören borde dock ha sett att för hög bromsverkan var pålagd. 
 
Analysen redogör att: 
 

• Stora svårigheter att nå 100 kN på tunna band vilket enligt teorin om 
böjspänning stämmer då 7-rullarsbromsverket förlorar bromskraften på band 
under 2 mm. 

• Band från 2 mm och uppåt kan utnyttja tillgänglig kraft från påhaspeln. 
• Operatörens körsätt är avgörande för resulterande bromskraft. 

 

5.2 Genomförda försök med streckade band i V3 
För att med säkerhet se om bandlindningarna rör sig mot varandra efter att band lämnat 
banduppbyggnaden utfördes ett par tester. De genomfördes med samma metod som 
beskrivs i kapitlet 2.5 haspelrepor. Figur 5-2 visar hur försöket utfördes i valsverk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5-2, Genomförande av test med streck i valsverk, Wöhler hemsida 

 
Figuren 5-2 visar ett band med utritade streck som valsas i valsverk. Bandet kommer 
direkt från banduppbyggnaden som lindats på kärna med ett banddrag som enligt teorin 
är beroende av bromsverkens inverkan. När bromsverken fungerar väl får dessa band en 
lindningskraft på cirka 110 kN. Valsverk 3, där testen utfördes, använder 170 kN i 
dragkraft i den vänstra haspeln och 400 kN i högra haspeln.  
 

5.2.1 Analys observationer i V3 
Observationer gav förståelse. Band med grov tjocklek får ingen glidning i bandets 
lindningar det vill säga strecken är raka under hela valsningen. På tunna band 
observerades att glidning kan ske, vilket ökar risken för haspelrepor. Det stärker 
föregående kapitels analys där det påpekas att tunna band är problematiska att bromsa, 
vilket leder till att bandet lindas svagt.  Resultat på test med olika tjocklekar visas 
nedan. 
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Figur 5-3, Hasplat band från banduppbyggnaden 
med streck. Bandet är lindat med 100 kN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-4, Visuella resultatet från test 1 i valsverk 3. 
Valsverk 3 använder 170 kN som bromskraft i 
denna haspel. Ingen glidningen sker. 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-3 visar ett band av specialkvalité, som i banduppbyggnaden lindats med kraften 
100 kN. Bandet är 2,14 mm tjockt och 1109 mm brett och kommer direkt från bub. I 
valsverk 3 använde operatören 170 kN som bromskraft, en kraft som verkets program 
normalt föreslår. Resultatet visas i figur 5-4 att strecket inte har vridit sig. Det innebär 
att bub i detta fall hasplat bandet med tillräckligt drag.  
  
Nästa test visar ett annat band som lindats med lägre kraft än föregående test ovan. Det 
är inte avsiktligt lindat lösare, problemet tidigare beskrivet svag bromskraft från 7-
rullarsverket. 
 
 
 
 
Figur 5-5, Hasplat band 2 från banduppbyggnaden 
med streck. Det är lindat med kraften 82 kN. 
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Figur 5-6, Visuella resultatet från test 2 i valsverk 3. 
Valsverk 3 använder 170 kN som bromskraft i denna 
haspel. Glidning uppstår närmast kärnan. 
 
 
 
 
 
Testet utfördes på exakt samma sätt som det föregående men på ett standardstål med 
tjockleken 1,89 mm och bredden 1396 mm, figur 5-5. Bub lindade detta band med 
kraften 82 kN. Även i detta fall använde valsverket en bromskraft på 170 kN när bandet 
placerats i maskin. Resultatet visar i figur 5-6 att de inre varven närmast kärnan har 
vridit sig, kraften var således för låg från bub och tumregeln (se kapitel 2.5) har 
överskridits. 
 
Slutsatsen som dras från flera utförda tester är att band som lindats svagt i 
banduppbyggnaden skapar problem i valsverk. Eftersom det ökar risken för glidning 
och därmed uppkomsten av haspelrepor. 
 

5.3 Simulering med högre haspeldrag i valsverk 3 
Banduppbyggnadens påhaspel är beskriven i tidigare kapitel. Där beskrivs att dess 
motor kan dra band med ungefär 110 kN, vid linjehastighet 60m/min, genom maskinen. 
En intressant frågeställning är om denna kraft höjs, vilka effekter kan det ge för 
efterkommande process? För att svara på den fråga utfördes en offlinesimuleringen för 
valsverk 3. 
 
Högre kraft lindat i bandet från bub innebär att även valsverken kan använda högre 
haspelkraft vid valsning. Valsverk 3 använder idag normalt 170 kN i haspelkraft på alla 
band med tvärsnitt är över 2000 mm2. 170 kN är maximala kraften som verket 
använder. Den kraften är grundad på att bub skall leverera band lindade med ungefär 
100 kN, med tumregeln ges utrymme att använda hasplingskraft på ungefär 170 kN i 
valsverk 3 utan att glidning ska uppstå.  
 
 
I programmet som är framtaget speciellt för valsverk 3 utfördes simuleringar med högre 
haspelkraft än normala 170 kN. Om det ska ske i verkligheten måste 
banduppbyggnaden höja sin lindningskraft över dagens 110 kN. Det kan till exempel 
genomföras med en motor med mer effekt än befintlig på 110 kW. För att utnyttja mer 
kraft från en starkare påhaspel krävs att bromsverken kan skapa tillräcklig bromskraft.  
 
Simuleringar som genomfördes visar att med högre haspeldrag än 170 kN i valsverket 
sjunker valskraften, den kraft som krävs för att reducera tjockleken på bandet. Det är 
positivt eftersom det ger möjligheten att reducera bandtjockleken mer i varje stick. 
Simuleringens exakta resultat kan inte publiceras i detta examensarbete av sekretesskäl.  
 
Vid diskussion med operatörer i valsverk 3 fram gick att om de kan starta valsningen 
med högre haspelkraft i första sticket är det möjligt valsa tjocka, styva band med högre 
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hastighet än den de använder idag. Anledningen är att dessa band är problematiska att 
valsa med normal hastighet eftersom de uppträder instabilt. Normal hastighet medför 
alltså att dessa band då hoppar och studsar på inledarrullarna som bandet löper över 
innan de når arbetsvalsarna. Med högre kraft i hasplarna ligger bandet stadigare under 
valsning och normal hastighet kan användas.  
 
En annan anledning till att operatörerna vill ha mer kraft i haspeln är att tjockband av 
stålsorten duplex behöver ligga hårt lindat på kärna från bub, eftersom de annars kan 
börja förflytta sig iväg från centrumlinjen. Det kan skapa stora problem för valsverket. 
Då detta har skett har det i olyckliga fall slutat med att bandet likt en strut åkt in i 
valsverkets hasplar och därmed omöjliggjort vidare valsning. 
 

5.3.1 Analys av simuleringen för valsverk 3 
Om band kan lindas med högre kraft än dagens 110 kN i bub kan även valsverken 
påbörja valsning med högre haspelkraft än 170 kN utan att glidningar och haspelrepor 
uppstår, förutsatt att bub och valsverk höjer sin kraft med lika många newton. 
 
Effekterna är gynnsamma då mer kraft i haspeln i valverk 3 ger utrymme för större 
reduktion. Mer reduktion kan minska antalet gånger bandet måste valsas i valsverket, 
för att nå till önskad bandtjocklek. Det medför alltså lägre produktionstid.  
 
Operatörerna påpekar även att mer kraft kan ge en stabilare och säkrare valsning 
framförallt av de krävande duplexa stålen. 
 

5.4 Ra mätningar 
Banduppbyggnaden har tre olika matar/bromsverk, utrustade med polyuretanbelagda 
rullar. I teorikapitlet om Coulombs lagar framgår vikten av god friktion µ. Polyuretan är 
ett material som har godkänd friktion men fungerar dåligt när de kommer i kontakt med 
olja. Strips som körs genom bub är ofta lite oljiga. Därför förlorar polyuretan större 
delen av friktionskoefficienten. Det är alltså inte det bästa materialet för denna 
applikation. Av den orsaken kontaktades leverantör av fiberrullar (Wöhler) som ger hög 
friktion även då band är oljiga.  
 
Wöhler ville veta Ra-värden, ett mått på hur fin en yta är, på banduppbyggnadens band. 
Med hjälp av värdena beräknar de vilken bromskraft deras fiberrullar kan tillföra 
banduppbyggnadens band. Enligt Wöhler finns ett samband mellan Ra och friktion. 
Högt Ra-värde i bandet ger hög friktion mellan deras rullar och bandet. Figur 5-7 visar 
sambandet. 
 
 
 
 
Figur 5-7, Wöhlers diagram där 
friktionen beror av Ra samt 
medium, www.woehler.de 
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Högt Ra-värde ger hög friktionskoefficient som figur 5-7 visar. Det innebär att med hög 
friktion går det enligt teorin att få en hög friktionskraft, vilket i bubs fall innebär 
möjlighet att få ut hög bromskraft.  
 
Mätningarna utfördes med en så kallade perthometer, utrustning som mäter jämnheten 
med en nål som vandrar över ytan och registrerar ojämnheter. Ett antal band med olika 
tjocklekar mättes och för att få ett rättvisande resultat utfördes fem mätningar på olika 
ställen inom en zon på bandets yta. Resultatet som presenteras nedan i tabell 5-2 visar 
skillnaderna i Ra mellan olika band som prepareras i banduppbyggnaden. 
 

Ra minmedelvärde 0,11 
Ra maxmedelvärde 4,54 

          Tabell 5-2 Ra min- och maxmedelvärden 
 
Tabell 5-2 visar Ra max- och minmedelvärde. Min-värdet mättes på det tunnaste och 
max-värdet på det tjockaste bandet i mätserien. Det betyder att tjocka band har sämre 
släthet än tunna band. Inte konstigt eftersom tunna band redan har kallvalsats och fått 
fin ytan medan tjocka band kommer direkt från linje 60. I denna linje får banden grov 
yta eftersom de blästras med sand. I bilaga 22 presenteras alla mätningar som utfördes 
 

5.4.1 Analys av Ra-mätningar 
Skillnaderna i Ra-värden mellan olika band är stor. Det medför att friktionen är 
varierande från låg till hög. En variation som Nyby bör vara väl medvetna om när de 
gör uppgraderingar av bromsverk och annan utrustning som är beroende av friktionen. 
Från mätningarna som genomfördes är lägsta Ra-värde 0,11. Det är därmed ett 
dimensionerande värde för lägsta friktion. Vid eventuella uppgraderingar av utrustning 
som är beroende av friktion bör därför detta värde finnas med vid beräkningar. 
 

5.5 Observerade problem 
Under denna rubrik beskrivs problem som har observerats på plats och vid diskussioner 
med operatörer, ingenjörer och underhållspersonal. 
 

5.5.1 Tjockändar 
I kapitlet där banduppbyggnadens alla komponenter redogörs beskrivs saxens funktion. 
För att tydligare förstå varför operatörerna skall kapa tjockändar följer här ett mer 
utförligt resonemang kring vad tjockändar är och varför de inte är önskvärt. 
 
Tjockända är som namnet avslöjar början eller slutet på stålband som har grövre 
tjocklek än resterande band. Tjockändar kommer till tidigt i processen då slabs 
varmvalsas i steckelverk till band. Vid denna typ av valsning är det svårt att valsa 
bandets hela längd ut i ändarna. Det medför att nästan alla band enligt Magnus 
Pettersson, chef för inglödgningslinjerna, som kommer från Avesta eller Tornio har 
tjockändar. På Nyby är det svårt att klippa bort dessa direkt innan de förs in 
inglödgningslinje 60 då linjens sax inte är konstruerad för specialstålen samt att den är 
långsam. Denna linje har ett kallsticksvalsverk, även beskrivet i kapitel 1.8, som strävar 
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efter att valsa hela bandlängden, men när tjockändar når valsnypet går det enligt 
Petterson inte att alla gånger valsa ner dessa då det krävs för stor valskraft. Därmed 
följer tjockändar med genom processen i linje 60. Efter linje 60 skickas band till bub där 
kvarstående tjockändar ska kapas innan nästa operation. 
 

5.5.1.1 Problem som skapas i valsverken 
Enligt Daniel Serrander, före detta avdelningschef valsavsnittet, händer det att operatör 
missar att klippa tjockända i bub. När ett sådant band valsas kan tjockändarna få mycket 
negativa konsekvenser. I bästa fall upptäcker operatören i valsverket tjockändan i tid 
och får helt enkelt skicka tillbaka det till bub, som får bakläxa. Att lyfta i och ur band 
från valsverken tar tid och är absolut inte önskvärt arbete enligt operatörerna. Det 
innebär även en extra kostnad då ledtiden blir längre.  
I det mer negativa fallet valsas bandet med full kraft och hastighet rakt in i en tjockända. 
Detta kan förstöra både valsverkets valspaket och kringutrustning. Det innebär att totalt 
tjugo olika valsar måste bytas ut. Ett tidskrävande arbete som tar mer än ett skift att 
utföra. Det leder till stora produktionstidsförluster. Statistik från förbättringsprojekt som 
genomförts på Nyby visar att om valsverk 3 är flaskhals kostar det runt 80 000 kr/h att 
stå still. Stillestånds tid på grund av valspaketbyten uppgår till ca 50 timmar under ett år 
och cirka 20 % den tiden är valsverken flaskhals. Det innebär att insatsen kostar ungefär 
800 000 kr/år. Statistikens värden är ungefärliga och hämtad från ett projekt som av 
sekretesskäl inte får publiceras. Förutom denna stilleståndskostnad måste alla valsar ses 
över och slipas, vilket ökar kostnaden ytterligare. 
 

5.5.1.2 Problem tjockändar skapar i inglödgningslinje 55 
En tjockända som inte kapats i bub kan gå igenom valsverken om operatören väljer att 
valsa bandet utan att skicka tillbaka det till banduppbyggnaden. Valsoperatören kan i de 
fallen ha avbrutit valsning och bytt valsriktning och därmed valt att skicka tjockändan 
vidare till en av glödgningslinjerna. Detta skapar problem i efterföljande processteg. 
Enligt Pettersson kan linje 55 hantera övergångar mellan band som inte överstiger 50 % 
i tjockleksändring. Därför planeras körningen i kampanjer så att band glödgas med små 
tjockleksvariationer. Linje 55 är enligt Pettersson utrustad med en sax som hinner klippa 
tjockändar som är maximalt 5 meter långa. Det beror på att denna linje har ett 
bandmagasin som ger operatörerna omkring 7 min mellan banden. På den tiden ska de 
hinna klippa tjockända, linda upp strips samt svetsa ihop bandet med föregående 
bandända. Det finns alltså inte tillräcklig tid för att utföra alla klipp som krävs på långa 
tjockändar. När det dyker upp en tjockända från valsverket som är för lång tvingas 
operatörerna i linje 55 sänka linjehastigheten för att hinna utföra klippen. Det skapar 
problem med värmefel. När man snabbt sänker linjehastigheten måste ugnen sänka 
temperaturen för att minska risken för överhettning av band. Det är dock svårt att snabbt 
vädra ur ugenen och sänka temperaturen. Det leder till värmefel i form av oxidbildning.  
 
Pettersson förklarade att om operatörerna ej hunnit kapa hela tjockändan trots lägre 
linjehastighet, måste ugnen höja temperaturen blixtsnabbt då tjockändan går in i ugnen, 
eftersom den styrd att alltid ge bandet samma glödgningstemperatur. Det innebär att 
nästkommande band, som är betydligt tunnare än ändan, får fel glödgningstemperatur 
eftersom det är svårt att på kort tid vädra ur och sänka den övervärme som skapades för 
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tjockändan. Följderna blir vanligtvis överhettning av band vilket ger oxidation och stor 
risk för dåligt utbyte. 
 
Projekt har utförts på linje 55 precis som i valsverk 3 angående kostnader för linjestopp 
och materialförluster på grund av tjockändar. Kostnaden för tjockändar i denna linje är 
ungefär en miljon kronor per år. 
 
Tjockändar är alltså ett allvarligt problem som skapar en kostnad på minst 1,8 miljoner 
kronor per år i form av produktionsstopp vid bandbrott i valsverk och värmefel i 
inglödgningslinje. Med det påvisas betydelsen för att bub alltid klipper de band som har 
tjockändar och aldrig skickar dem vidare till valsverk eller bandslip utan att först ha 
kontrollerats. Tyvärr har inte bub någon utrustning som mäter bandtjocklek utan detta 
får operatör utför med ett handmätdon. Det fungerar inte tillfredsställande eftersom 
tjockändar ibland missas att klippas. 
 

5.5.2 Styrsystemet 
Banduppbyggnadens påhaspel och bromsutrustning har idag ingen styrning med 
avseende på att ett program styr processen. Alla inställningar utförs av operatören. Det 
innebär att körsättet skiljer sig markant mellan lagen eftersom de själva kan välja hur 7-
rullarsbromsverket ska ansättas, om klämmande bromsverket ska utnyttjas och vilken 
linjehastighet som används. Resultat av hasplingen blir allt för varierad vilket knappast 
underlättar för nästkommande operation. 
 

5.5.3 Spruckna svetsfogar mellan band och strip 
Det är konstaterat att det är svårt att uppnå god bromskraft på tunna band med  
7-rullarsbromsverket. Förutom det har operatörer förklarat att de måste öppna detta 
bromsverk när svetsfogen ska passera det. Om en svetsfog tvingas genom slalombanan 
som verket använder vid bromsning är risken mycket stor att fogen spricker. Det är 
negativt eftersom svetsoperationen då måste göras om och det tar tid. När operatören 
öppnar verket för att skona svetsfogen förloras bromskraften. Det är inte bra eftersom 
bandet ska lindas med hög kraft genom hela bandet. 
 

5.5.4 Skyddspapper 
För att skydda band från haspelrepor används i vissa fall skyddspapper inför nästa 
processteg. Det finns inga bra föreskrifter när det skall användas. Enligt operatörerna 
lägger man papper i de band som levererats med papper från föregående process. 
Problemet är att banduppbyggnaden inte är utrustat med något riktigt bra system för 
pappershantering vid påhaspeln. Laddning av nya pappersrullar är enligt operatörerna 
omständligt och pappershaspeln har ingen broms- och matningsfunktion. Det medför att 
trädning är besvärlig då det måste utföras helt för hand. 
 

5.5.5 Styrning av band på kärna 
Banduppbyggnaden är utrustad med bandstyrningutrustning från EMG. Denna 
utrustning fungerar väl på band som inte är allt för tjockt och brett. Problem uppstår 
vanligtvis på specialstål med hög hållfastighet. 
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Problemet som uppstår med dessa band är att styrningen inte orkar med. Enligt Ulf 
Larsson, eltekniker, är hydraulcylindern underdimensionerad. Det innebär att den inte 
ger tillräcklig kraft som krävs för att förflytta påhaspeln till rätt position.  När påhaspeln 
lindar tjocka och breda band. 
 
Enligt Larsson är hydraultrycket maximalt och reglersystemet rätt inställt eftersom den 
styr korrekt på tunnare band.  
 
Resultatet blir alltså negativt på tjocka, breda band då de inte hasplas rakt. Det ger 
valsverken stora svårigheter att utföra valsning. 
 

5.5.6 Avhaspeldrag 
I kapitel 2.5 beskrivs hur haspelrepor uppstår och hur tumregeln fungerar. Samma regler 
gäller för banduppbyggnadens påhaspel och avhaspel de vill säga skillnaden mellan bub 
och föregående/nästa maskin inte får vara för stor för då ökar risken för haspelrepor. 
 
Avhaspeln bromsar ett band med maximalt 24 kN, vilket på ett band som är 1550 mm 
bredd och 5,5 mm tjocklek ger det specifika dragspänningen 2,8 N/mm2. Linje 60, som 
merparten av bubs band kommer ifrån, lindar alla sina band med 15 N/mm2 oavsett 
tvärsnittsarea. 15 N/mm2 från linje 60 motsvarar på ett band som är 1550 mm bred och 
5,5 mm tjock ger kraften 128 kN. Det innebär att linje 60 använder betydligt högre 
lindningskraft än banduppbyggnadens avhaspel: 
 
128 kN >> 24kN  det innebär att tumregeln överskrids och risken för att haspelrepor 

uppstår när band lindas av från avhaspeln i bub är stor.  
 
Problemet är alltså att linje 60 lindar band med en kraft som bubs avhaspel inte kan 
matcha på alla band. Om risken för haspelrepor ska elimineras till 100 % måste alltså 
banduppbyggnadens avhaspel kunna bromsa alla band med 15 N/mm2. 
 
Banduppbyggnadens avhaspel kan med sina 24 kN och tumregeln ge: 
 
24*1,8 = 43,2 kN   vilket innebär att den kan matcha tvärsnittareor upptill: 
 
43200/15 = 2880 mm2 de vill säga om linje 60 lindar ett band med större 

tvärsnittsarea än 2880 mm2 med 15 N/mm2 finns stor risk 
att haspelrepor uppstår när bandet lindas av i bub. 

 
     
Observationer vid bubs avhaspel visar på problem att bromsa band med klämmande 
konor. Klämkraften måste vara stor för att kunna utnyttja de 24 kN som avhaspeln 
bromsar med. Det ger problem på tunna band då de skadas av denna klämkraft. För att 
undvika att bandkanterna kläms sönder släpper operatören på denna kraft. Operatören 
får helt enkelt välja mellan att klämma sönder bandkanter eller att förlora bromskraften. 
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5.5.7 Pelarsvängkran 
Vid samtal med operatörer fram gick att hantering av strips in i maskin är ett problem. 
Den pelarsvängkran som används till att lyfta dem från låda till avhaspel är mekaniskt 
sliten i motorer och leder. Enligt operatörerna är kranen placerad för nära avhaspeln. 
Det har medfört att den blivit påkörd av travers med band i gripen ett flertal gånger. 
Krockarna har resulterat i stillestånd samt att pelarsvängkranens tagit skada. Den är 
även för svag för att orka lyfta bandskrot som krummats i avhaspeln. Det innebär att 
truck måste göra dessa lyft och det är ett problem då det är trångt utrymme och 
tidskrävande. 
 

5.5.8 Låg automationsgrad 
Banduppbyggnaden installerades 1969 sedan dess har inte mycket gjorts för att lyfta 
automationsgraden. Det innebär att operatörerna, enligt dem själva, har ett tungt arbete 
där alla moment måste utföras manuellt såsom inlyftning av band, kärnor och strips till 
banduppbyggnaden. Arbetssättet blir således mindre effektivt jämfört med mer 
automatiska maskiner. 
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6 Kravspecifikationer 
Det här kapitlet redovisas de krav som jag ställer på offerter. Kraven bygger på 
föregående kapitel med analyser och observationer. Förutom krav beskrivs även en 
specifikation på en ny banduppbyggnad. 
 

6.1 Kravlistor på offerter gällande utrustning 
 
Högre bromsverkan 
 

• Krav 
– Utnyttja påhaspelns fulla kraft på alla band 
– Får ej deformera band eller svetsar 
– Behålla bromskraft fram till påhaspel 
– Enkel trädning 
– Möjligt att automatisera 
– Måste få plats i linjen 
– Linjehastighet 60 m/min 

 
• Önskemål 

– Kommunikation med interna styrsystem 
– Utnyttja samma placering som befintliga  

bromsverk 
 
 
Tjockleksmätare för säkrare och snabbare identifiering av tjockände 
 

• Krav 
– Mätnoggrannhet två decimaler 
– Hantera linjehastighet 60 m/min 
– Slitstark och miljötålig (olja, oxid, damm) 
– Enkel att använda 
– Placeras innan skrotsax 

 
• Önskemål 

– Lågt underhållsbehov 
– Integrerad längdmätning 

 
 
Pelarsvängkran för stripshantering 
 

• Krav 
– Bättre placering 
– Hantera 2000 kg 
– Utligg 6000 mm 
– Eldrift för all förflyttning 

 
• Önskemål 

– Radiostyrning eventuellt 
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6.2 Komplett kravspecifikation för ny banduppbyggnadslinje 
I ett tidigt skede av detta examensarbete kom handledare Daniel Serrander och jag fram 
till att det är intressant att undersöka en offert på ny banduppbyggnad då dagens maskin 
trots allt är gammal och i många avseenden sliten. Idén var att jämföra kostnaden för en 
helt nya maskin med uppgraderingar av befintlig banduppbyggnad. Därför skrevs en 
specifikation för en helt ny banduppbyggnad med önskemål gällande automatik, 
hastigheter, bredder, vikt på band och så vidare. Denna specifikation är skriven på 
engelska och presenteras i bilaga 23.  
 
Tyvärr var inget företag intresserat att behandla specifikationen då de har fullt upp med 
projekt avsevärt större än mitt uppdrag. 
 
Enligt Serrander kommer Nyby ändå att få nytta av specifikationen om de i framtiden 
ser att en ny banduppbyggnad måste införskaffas. 
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7 Offertbeskrivningar 
Outokumpu har en budget för banduppbyggnaden och därför har förslag och krav 
vidarearbetats med expertis från externa företag. Dessa företag har lämnat offerter på 
uppgraderingar till banduppbyggnaden. Dessa beskrivs i det här kapitlet. 
 

7.1 Uppgradering av bromsverkan, Bergs Engineering AB, 
Sune Bergs 
Ett företag som rekommenderades av ingenjörer på Outokumpu var Bergs Engineering 
som vid ett antal tillfällen har arbetat fram nya konstruktioner och beräkningar på Nyby. 
Sune Bergs besökte Outokumpu och då gick vi igenom krav som sammanställts och 
önskemål. Tillsammans med Fredrik Stenberg, ingenjör valsavsnittet, förklarade vi 
problematiken som finns med befintliga bromsverk.  
 
Efter diskussion kring problem återkom Bergs med en lösning på ett så kallat  
S-bromsverk. Detta bromsverk har Bergs Engineering ritat och visas i bilagor 26-28. 
Tanken är att detta verk ska ersätta det befintliga 7-rullarsbromsverket, visas i bilaga 4. 
S-verket använder tre stora rullar som är bromsade med generatorer. Detta verk skapar 
bromskraften med friktion stor omslutningsvinkel av band kring rullarna, enligt Bergs. 
För att ett S-bromsverk ska fungera krävs ett bra ingående drag. Detta skapas med en 
generatorbromsad pinchrullen som kläms samman direkt i början av verket, se bilaga 
26.  
 
Med ett S-verk är det enligt Bergs inga svårigheter att uppnå den bromskraft som 
önskas. Teknisk beskrivning och offert på S-bromsverket visas i bilaga 24 och 25. Bergs 
påpekar dock att detta är en förstudie och mer utredning krävs om Outokumpu vill gå 
vidare med projektet. 
 

7.2 Uppgradering av bromsverkan, Wöhler Technische Bürsten 
GmbH, Martin Brandt 
Klämmande bromsverk 3 beskrivs i nulägesbeskrivningen hur det är uppbyggt med 
polyuretanrullar. Ett material som enligt Per-Olov Andersson, teknisk projektingenjör, 
inte är optimalt att bromsa band med då det finns bättre material som har högre 
friktionskoefficient och längre livslängd. Därför kontaktades Wöhler som är speciallist 
på fiberrullar. Ett sorts material som har högre friktionskoefficient än polyuretan. Fiber 
går även att klämma hårdare mot bandet utan att de spricker som polyuretan gör vid hårt 
tryck. 
 
Ra-värden skickades tillsammans med ifyllt datablad till Martin Brandt i Tyskland. 
Databladet har Wöhler utformat så att de enkelt kan räkna ut vilken kraft som är möjlig 
att ta ut med avseende på hydraulcylindrars storlek, rullarnas diameter, generatorns 
effekt och så vidare.  
 
Enligt Brandts beräkningar skulle det klämmande bromsverket 3 kunna öka 
bromskraften från dagens 20 till 50 kN. Offerten finns att läsa i bilaga 29, dock utan pris 
då det enligt Wöhler är känslig information. Uträkning av möjligt linjetryck finns bilaga 
30. 



Examensarbete Linköpings tekniska högskola 
 

 39

En nackdel med Wöhlerrullar enligt Stephan Söderlund, driftstekniker, är att de kostar 
mer än dubbelt så mycket jämfört med polyuretanrullar. 
 

7.3 Uppgradering av påhaspel, Bergs Engineering AB, Mats 
Eriksson 
Simulering och diskussioner som beskrivs i kapitel 5.3 beskriver positiva effekter i 
valsverk 3 som kan användas om band från bub lindas med högre kraft än idag. 
  
Därför har en utredning av möjlighet att öka påhaspelns effekt startats. Bergs 
Engineering fick uppdraget samtidigt som arbetet med nytt bromsverk påbörjades. 
 
Utredningen för uppgradering av påhaspel är har ännu inte färdigställts. Om Bergs 
Engineerings utredning visar att mekaniken håller för starkare påhaspelmotor kommer 
de även att matcha S-bromsverket så att det kan utnyttja den eventuellt nya högre kraft 
som påhaspeln kan linda band med. 
 

7.4 Tjockleksmätare, Friedrich Vollmer Skandinavien AB, 
Kenneth Jogeryd 
Enligt kapitel 5.5.1.1-2 framgår att tjockändar är ett stort problem på Nyby. För att höja 
banduppbyggnadens noggrannhet för mätning av bandtjocklek tog jag in två offerter på 
tjockleksmätare. 
 
Det första företaget som jag vände mig till är Vollmer Skandinavien AB. En 
specifikation med krav och önskemål behandlades av Kenneth Jogeryd, Vollmer 
Skandinavien AB. Bild och offert presenteras i bilaga 32, 33 och innehåller all 
utrustning som krävs för att kontinuerligt kunna mäta tjockleken på band. Denna 
mätare, VUD, är som bilagan visar alltid i kontakt med bandet vid mätning. Det medför 
att den även kan mäta sträcka. Det faktum att VUD ligger i kontakt med band gör att 
den utsätts för visst slitage. 
 
En tjockleksmätare bör placeras precis innan saxen så att optimalt antal meter band 
klipps.  
 

7.5 Tjockleksmätare, Elektrobit Finland, Olavi Hyry 
Denna andra mätare vi fick offert på kommer från är Elektrobit. De är som Vollmer ett 
företag som är specialist på tjockleksmätare. Deras utrustningar skiljer sig då Vollmers 
VUD utför mätningar via beröring och Elektrobits Exigo utför detta beröringsfritt. 
Annars är de lika i uppbyggnanden med transport på glidbana. Utrustningen för alltså 
via denna glidbanan in till bandet när mätning ska utföras. En bild på Exigo presenteras 
i bilaga 34 men tyvärr är all annan information otillåten att publicera.  
 
Eftersom Exigo utför mätning med mikrovågor krävs ingen berörning, vilket minimerar 
underhållet. Funktionen längdmätning går dock förlorad. 
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7.6 Pelarsvängkran för stripshantering, flera företag 
Eftersom problem finns med kranen som hanterar strips i banduppbyggnaden valde jag 
att undersöka kostnaden för att köpa in en ny pelarsvängkran.  
 
Två företag är kontaktade men endast en offert har kommit in och den är från 
Konecranes. Offerten tillsammans med ritning visas i bilaga 35. I bilaga 36 visas ritning 
på var en ny pelarsvängkran kan placeras som hamnar utanför traversens arbetsområde 
men samtidigt når stripsställ och avhaspeln. 
 
Det andra företaget som ska lämna offert är Kamab. 
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8 Analys av offerter i förhållande till kravlista 
I det här kapitlet kommer offerter att jämföras med kraven i en matris och diskuteras.  
 

8.1 Bergs S-verk jämfört med Wöhler fiberrullar 
 
Krav Bergs  Wöhler 
Utnyttja påhaspelns fulla kraft 
på alla band Uppfylls 

Nej men höjer bromsverk 3 kraft från 
20 till 50 kN 

Får ej deformera band eller 
svetsar 

Uppfylls, 800 mm bromsrullar 
är skonsamt 

7-rullars är kvar, därmed även 
problemet 

Behålla bromskraften fram till 
påhaspel 

Uppfylls, pinchrulle skapar 
högt ingångsdrag i S-verket 

7-rullars är kvar, därmed även 
problemet (dock minskar kraftförlusten 
med nya rullar) 

Enkel trädning 
Uppfylls, bord med centrering 
ingår Uppfylls 

Möjligt att automatisera 

Uppfylls, individuella 
elmotorer som bestämmer 
bromskraft Ingen skillnad från dagsläget 

Måste få plats i linjen 
Uppfylls, har följt våra 
ritningar Uppfylls 

Linjehastighet 60 m/min Uppfylls Uppfylls 
      
Önskemål Bergs  Wöhler 

Kommunikation med det 
interna styrsystemet 

Fullt möjligt tillsammans med 
ABB 

Ej möjligt med dagens 7-rullarsverk, 
däremot klämmande kan säkert 
genomföras 

Utnyttjar samma placering 
som befintliga bromsverk Uppfylls Inga ändringar från dagens layout 
 
 
För att öka den svaga bromskraften på tunna band kan Nyby välja att satsa på ett  
S-bromsverk eller uppgradera befintligt klämmande bromsverk med Wöhler fiberrullar.  
 
S-verket uppfyller alla krav som ställs i matrisen. Det är en avancerad lösning jämfört 
med endast uppgradering av wöhlerrullar.  
 
Ett nytt S-verk håller bromskraften nästan hela sträckan ut till skillnad mot idag då 
bandet släpper från avhaspeln och sista 30 meter får svagt drag. Tack vare pinchrullen, 
se bilaga 26, kan S-verket hålla kraften oberoende tidigare bromsverk. 
 
Om Nyby väljer att satsa på S-verk bör företaget även se till att utnyttja potentialen som 
bubs PLC har då den kan kommunicera med det interna systemet. På det visst är det 
möjligt att läsa in bandtjocklek och bredd automatiskt och därefter låta S-verket 
bestämma bromskraft och hastighet. Det medför att operatörernas körsätt styrs upp då  
inställningar sker automatiskt och därmed skapas en standard. Styrsystemet är även 
utformat så, att data kan lagars, det innebär att alla hasplingar kan loggas och det gör det 
enklare att spåra band där kvalitetsproblem uppstått. 
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Med ett nytt S-verk behöver inte operatör släppa på bromskraften då en svetsfog närmar 
sig verket eftersom det föreslagna S-verket har stora rullar som är skonsamma mot 
svetsen. Det innebär att bromskraften kan utnyttjas över hela bandet utan att svetsfogen 
spricker. 
 
Ett nytt S-bromsverk kan styras så att maximalt tillgänglig kraft kan tas ut från 
påhaspeln. Det medför att alla band hasplas med en kraft som är hög nog för att undvika 
löst lindat band och haspelrepor. Med tillräcklig kraft lindat i bandet kan all 
skyddspappershantering elimineras vid bubs påhaspel. Det underlättar och snabbar upp 
arbetet både för operatörer i maskin samt nästkommande processteg. 
 
Wöhler kan inte lyfta bubs kvalitet på samma sätt då det är svårt, om inte omöjligt att få 
in en automatisk styrning av bromskraft likt den med S-verket. Nästan alla problem 
såsom dålig kontroll av bromskraft, spruckna svetsar, pappershantering som finns med 
7-rullarsverket är kvar om detta alternativ väljs. 
 
En stor fördel med Wöhler jämfört med Bergs Engineering är att detta alternativ är 
betydligt billigare än S-verket. 
 

8.2 Vollmer jämfört med Exigo tjockleksmätare 
 

Krav Vollmer, VUD Elektrobit, Exigo 
Mätnoggrannhet två 
decimaler Uppfylls Uppfylls 
Hanterar linjehastighet 
60 m/min Uppfylls Uppfylls 

Slitstark och miljötålig 
Robust men kommer i kontakt 
med föroreningar på band Robust 

Enkel att använda 
Enkel linjärstyrning för in 
utrustningen med hydraulik 

Enkel linjärstyrning för in 
utrustningen med Ac-motor 

Placeras innan skrotsax 
Ombyggnation krävs efter 
riktverket 

Ombyggnation krävs efter 
riktverket 

      

Önskemål Vollmer, VUD Elektrobit, Exigo 

Lågt underhållsbehov 
Kräver underhåll för rörliga 
delar Uppfylls 

Integrerad längdmätning Uppfylls Nej 
 
Utrustningarna uppfyller i princip kraven som ställs i matrisen. Båda utrustningarna har 
fördelar gentemot varandra. VUD utför längdmätning direkt då den kopplas in och 
Exigo utför tjockleksmätning beröringsfritt.  
 
Nackdelen med VUD är att den förmodligen kräver mer underhåll än Exigo eftersom 
den använder rörliga delar vid mätning. Den är även mer känslig för smuts som kan 
förekomma på band.  
Exigos nackdel är att den inte kan mäta längd på ett lika enkelt sätt som VUD. Den har 
även ett högre inköpspris. 
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8.3 Konecranes jämfört med Kamab pelarsvängkran 
Eftersom endast en offert kommit in på pelarsvängkran är går det inte att göra en 
jämförelse i en matris. Konecranes uppfyller dock alla krav som ställs på utrusningen. 
Denna typ av utrustning är standard och jag är säker på att även Kamab kommer att 
uppfylla kraven. 
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9 Rekommendationer 
I det här kapitlet presenteras rekommendationer byggda på diskussioner som förts 
kring offerter. Rekommendationer gäller intressanta investeringar och ombyggnader 
som Outokumpu rekommenderas utföra. Även förslag på fortsatta arbete beskrivs. 
 
Jag rekommenderar Outokumpu Nyby att investera i ett nytt S-bromsverk från Bergs 
Engineering istället för att uppgradera befintligt bromsverk 3 med fiberrullar.  
 
Fördelarna med ett S-bromsverk gentemot dagens befintliga 7-rullarsbromsverk är: 
 

• Kan bromsa alla band utan hänsyn till tjocklek och därmed utnyttja påhaspelns 
fulla kraft. 

• Bromsning utförs, tack vare pinchrulle, jämt över hela bandlängden utan att 
hänsyn behöver tas till bandända som släpper från avhaspel. 

• Risken att svetsfog spricker minskas radikalt. 
• Styrning av S-verket bör utföras med kommunikation från Outokumpus interna 

system, vilket ger god kontroll av krafter, hastigheter och loggning av data. 
• Med säkerställd bromskraft kan all skyddspappershantering elimineras mellan 

bub och nästkommande processteg eftersom problemen med för stora 
dragskillnader försvinner. 

 
Nackdelen med S-bromsverket är att det kostar en slant, 3 890 000 kr exkl. motorer och 
montage.  Det är betydligt mer än en uppgradering av befintligt bromsverk 3 med 
Wöhler fiberrullar. Jag anser att investeringen ändå är rimlig då det ger så många fler 
positiva effekter än endast högre bromskraft. 
 
 
Jag rekommenderar Outokumpu Nyby att investera i en tjockleksmätar. Tjockändar 
kostar företaget minst 1,8 miljoner/år. Med en tjockleksmätare i bub kan man ställa 
höga krav på operatörerna i maskin. Tjockändar skall aldrig lämna bub! 
 
Jag anser att Exigo är det bästa alternativet jämfört med VUD, grundat på: 
 

• Beröringsfritt system som kräver mindre underhåll. 
• Mindre känsligt för smuts som kan försämra resultatet av mätning. 
• Utrustningen är mer kompakt och därmed enklare att installera. 

 
Nackdelen med Exigo är att den saknar längdmätning samt att priset är högre än VUD. 
Det är dock två problem som går att lösa genom att installera en enkel extern 
längdmätare samt att mindre underhåll sparar pengar, vilket med tiden jämnar ut 
prisskillnaden. 
 
 
Jag rekommenderar Nyby att införskaffa en ny pelarsvängkran. Den befintliga är sliten 
och felplacerad. En ny kran kan höja effektivitet i bub och minska stillestånden på 
grund av reparationer med ny placering.  
 
Priset från Konecranes är 110 000 kr och 22 000 kr extra för radiostyrning.  
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Då endast en offert har kommit in anser jag att Outokumpu bör vänta med inköp tills 
den andra levererats från Kamab. Priset från Konecranes anser jag inte är högt då 
stillestånd på grund av reparationer av befintlig pelarsvängkran är en kostnad som 
förmodligen snabbt kan tjänas in med en ny. 
 

9.1 Fortsatta förbättringar 
Jag rekommenderar Nyby att läsa den utredning som Bergs Engineering kommer att 
lämna angående möjlighet till högre kraft från påhaspeln. Om utredning visar att 
mekaniken håller för högre kraft föreslår jag företaget att investera i ny AC-motor med 
mer effekt. Mer kraft lindat i banden från bub kan ge positiva effekter till valsverken.  
 
 
Jag rekommenderar Nyby att kontakta en expert på EMG-bandstyrning som kan 
undersöka om en kraftigare styrcylinder kan åtgärda problemet med att styra tjocka, 
breda band av specialkvalitet. Innan en sådan utredning utförs bör det vara klart om en 
uppgradering av påhaspelns motorstyrka skall utföras annars finns risk att bandstyrning 
kommer att få samma problem igen om mer kraft har tillförts. 
 
 
Jag rekommenderar Outokumpu Nyby att renovera banduppbyggnadens befintliga 
komponenter som är slitna, Nyby bör följa ABB-protokollets anvisningar som visar 
vilka fel som finns i. En renovering kan åtgärda problemet med svängande dragkraft 
samt förhindra att haveri uppstår i onödan. Eftersom bub är en viktig maskin för nästa 
processteg bör den hållas i gott skick. Ett längre haveri i maskinen kan leda till 
materialbrist och vålla stora förluster för företaget. 
 
 
Slutligen anser jag att bubs avhaspeln är för svag eftersom föregående linje lindar band 
med högre kraft. Nyby rekommenderas därför undersöka om linje 60 verkligen måste 
haspla alla band med specifika draget 15 N/mm2. Sänks detta specifika drag på tjocka 
band minskas skillnanden mellan bubs avhaspel och linje 60 påhaspel. Dessutom kostar 
det inget att utföra om det nu är möjligt. Räcker inte det så rekommenderas Nyby 
investera i en expanderhaspel som förutom gott drag även är skonsamt mot bandets 
kanter. 
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Resultatdiskussion 
Påhaspeln är styrd att uppfylla den hastighet som operatören önskar. Denna hastighet 
skall uppnås med hjälp från mätning av linjehastigheten. Det är alltså mycket viktigt att 
rätt linjehastighet läses in till PLC, som bestämmer hur tungt påhaspeln ska arbeta. 
Mätning av linjehastighet utförs med en tacometer. En utrustning som idag är totalt 
omodern. Rätt utrustning för ändamålet är pulsgivare som är betydligt mer exakt. För att 
läsa in en korrekt hastighet borde flera pulsgivare vara placerade utmed 
banduppbyggnaden. Då skulle en bra hastighet kunna läsas in och säkerställa att korrekt 
kraft utnyttjas i påhaspeln. 
 
Sedan undrar man varför inte alla bromsverk är styrda efter hastighet. Det borde vara ett 
krav då det styr kraften. Alla komponenter borde vara sammankopplade i systemet så att 
rätt hastighet uppnås i alla delar och mäts på flera ställen.  
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Bilaga 1, avhaspel, tryckrulle och riktverk 
 
 
 
 

Avhaspel 

Tryckrull

Riktverk
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Bilaga 2, sax, tillhållare och svets 
 
 
 
 
 

 

Sax 

Tillhållare

Svets 
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Bilaga 3, matarverk 1, styr/bromsverk 2 och matar/bromsverk 3 
 
 

Matarverk 1 

Styr/bromsverk 2 Matar/bromsverk 3 
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Bilaga 4, 7-rullarsbromsverk 
 
 
 
 

7-rullarsbromsverk 
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Bilaga 5, påhaspel 
 
 
 
 

Påhaspel 
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Bilaga 6, påhaspelkraft mätning 1 
 
Tjocklek 0,62 mm, bredd 1140 mm, medelkraft 38 kN
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Bilaga 7, påhaspelkraft mätning 2 
 
Tjocklek 0,65 mm, bredd 1128 mm, medelkraft 39 kN
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Bilaga 8, påhaspelkraft mätning 3 
 
Tjocklek 1,34 mm, bredd 1140 mm, medelkraft 43 kN 
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Bilaga 9, påhaspelkraft mätning 4 
 
Tjocklek 1,00 mm, bredd 1274 mm, medelkraft 44 kN 
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Bilaga 10, påhaspelkraft mätning 5 
 
Tjocklek 1,91 mm, bredd 1132 mm, medelkraft 49 kN
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Bilaga 11, påhaspelkraft mätning 6 
 
Tjocklek 1,89 mm, bredd 1396 mm, medelkraft 82 kN 
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Bilaga 12, påhaspelkraft mätning 7 
 
Tjocklek 2,04 mm, bredd 1330 mm, medelkraft 100 kN 
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Bilaga 13, påhaspelkraft mätning 8 
 
Tjocklek 2,14 mm, bredd 1109 mm, medelkraft 100 kN 
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Bilaga 14, påhaspelkraft mätning 9 
 
Tjocklek 2,30 mm, bredd 1284 mm, medelkraft 100 kN 
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Bilaga 15, påhaspelkraft mätning 10 
 
Tjocklek 3,00 mm, bredd 1530 mm, medelkraft 101 kN 
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Bilaga 16, påhaspelkraft mätning 11 
 
Tjocklek 2,87 mm, bredd 1397 mm, medelkraft 123 kN 
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Bilaga 17, påhaspelkraft mätning 12 
 
Tjocklek 2,78 mm, bredd 1394 mm, medelkraft 125 kN 
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Bilaga 18, påhaspelkraft mätning 13 
 
Tjocklek 2,96 mm, bredd 1285 mm, medelkraft 130 kN 
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Bilaga 19, påhaspelkraft mätning 14 
 
Tjocklek 3,88 mm, bredd 1133 mm, medelkraft 132 kN 
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Bilaga 20, påhaspelkraft mätning 15 
 
Tjocklek 2,80 mm, bredd 1460 mm, medelkraft 134 kN 
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Bilaga 21, påhaspelkraft mätning 16 
 
Tjocklek 4,89 mm, bredd 1527 mm, medelkraft 200 kN 
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Bilaga 22, Ra-värden 
 

Tjocklek ståltyp Start på band Ra-värden Ra-värde medel slut på band Ra-värden Ra-värde medel 

4,3 MO X 4,29  X 4,66  

     5,37   4,45  

     3,92   4,11  

     5,03   4,29  

     3,76 4,474  4,45 4,392 

4,22 Special    X 4,71  

        3,93  

        3,67  

        3,66  

        2,75 3,744 

2,7 Special X 2,13     

     2,14     

     2,21     

     1,66     

     2,22 2,072    

4,86 Special X 4,64     

     5,03     

     4,79     

     4,29     

     3,96 4,542    

3,95 MO X 4,87  X 3,78  

     3,39   4,56  

     4,44   4,54  

     3,06   4,35  

     2,72 3,696  4,68 4,382 

0,74 18 8 X 0,11     

     0,11     

     0,10     

     0,10     

     0,11 0,106    

3 Special    X 0,41  

        0,38  

        0,39  

        0,37  

        0,43 0,396 

2,7 Special X 2,39  X 4,43  

     2,41   3,61  

     2,26   3,38  

     2,10   3,37  

     2,35 2,302  3,47 3,652 

        
        

  Ra minmedelvärde 0,106     

  Ra maxmedelvärde 4,542     
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Bilaga 23, specifikationer för ny banduppbyggnad  
 
OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

1 (8) 
17/10/2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Inquire and technical 

specification 
for 

Coil Build Line 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outokumpu Stainless AB 
Thin Strip Nyby 
 
SE-644 80 Torshälla, Sweden 

Tel. +46 16 349000, Fax +46 16 349009, www.outokumpu.com 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

2 (8) 
17/10/2007

 
 
GENERAL 

 
This specification details the requirement for a new Coil Build Line for Outokumpu 
Stainless Steel, Nyby 
 
The purpose of the new line is similar to the existing Coil Build Line which is coiling 
strip on drum and also provide strip with leader ends, which make rolling of the whole 
strip possible. The difference between a new and old line is that it should be faster and 
more efficient with higher grad of automation and sharp handling of peripheral 
equipments. 
 
The main parts that we would like to have a quotation on are: 
 

• Equipment for strip handling  
• Uncoiling capstan 
• Leader ends handling system 
• Roller straightening mill 
• End cutter 
• Scrap handling 
• Complete automatic welding machine 
• Automatic corner cutter 
• Brake system for strip 
• Guiding system (type EMG) 
• Coiling capstan 
• Drum handling system 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

3 (8) 
17/10/2007

 
 
 
MATERIAL SPECIFICATION 
 
Material:    stainless steel standard 18-8 to duplex grades 
 
Strip width:    1000–1550 mm 
 
Strip thickness:  0,6–6 mm 
 
Tensile strength:  max 1100 N/mm2 
 
Yield strength:  max 900 N/mm2 
 
Coil size: outside diameter 700–1900 mm, inner side diameter 

508mm 
 
Coil weight:    max 32 000 kg. 
 
Strip tension:   15 N/mm2, from previous line
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

4 (8) 
17/10/2007

 

 
LINE SPECIFICATION 
 
Production:   5 shift, 8400 hour per year 
 
  
Personnel:   2 alternative 3 operators per shift 
 
 
Line capacity:   Not definite 
 
 
Line dimension:  To be proposed, we wish for compactness 
 
 
Line speed:   0-120 m/min 
     
 
Traction force coiling  
capstan:   120-200 kN or higher, depending on strip thickness 
 
 
Uncoiling capstan drive: AC frequency controlled engine 
 
 
Coiling capstan drive:  AC frequency controlled engine 
 
 
Recoiling accuracy: High demands on good accuracy, strip edges should not 

drift more then +/- 1 mm sideways   
 
 
Strip ends:   Machine equipment for handling of up or down tail ends 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

5 (8) 
17/10/2007

 
 
 

LINE DETAILS 
 
Handling of coil to the  
uncoiling capstan: Automatic feeding of coil to the uncoiling capstan and a 

function that make it possible to line up coil before 
processing 

 
 
Uncoiling capstan:  Could consist of two cones that grip strip and leader ends 
 

Capstan will cope up to 32 000 kg including drum 
 

Uncoiling capstan will match strip tension from previous 
line 

 
 
System for leader ends: Automatic feeding of leader ends to the uncoiling capstan 

from a side track that is supported by a magazine which 
will be loaded by machinist 

 
 
Thickness gauge: Solid gauge that not require super high accuracy because 

its purpose is to measure thick scrap in the beginning and 
end of strip 

 
 
End cutter: Strong cutter which can handle steel thickness 0,6-6 mm 

and several cuts per minute 
 

We would like a feedback between cutter and roller 
straightening mill so correct length of scrap can be cut 
automatically  

 
 
Scrap handling: Removing of scrap from the line will be done by conveyor 

belt to defined boxes 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

6 (8) 
17/10/2007

 
 
Welding machine: We have demands on welded joint whish can’t be too high 

and prefer a joint between strip and leader end that is 
almost plane 

 
The whole process welding and connection between strip 
and leader ends should be done with automatic in short 
time 

 
Corner cutter: When strip and leader end doesn’t have the same width 

the corners need to be cut by an automatic cut machine 
 

Scrap handling may possibly be integrated with end 
cutters conveyor belt or if the volumes are small it could 
be transported to one simple box 

 
 
Braking of strip in  
process: We would like one or a couple of braking system that can 

perform 120-200 kN or higher depending on strip 
thickness 

 
If the uncoiling capstan will serve as a braking system is 
not clear, give us some proposal 

  
 
Guiding system:  Centring device (type EMG) at entry and exit section 
 
 
Coiling capstan:  Drum with weight 3000 kg will be used 
 

Traction force 120-200 kN or higher and 0-120 m/min 
depending on strip thickness 

 
Capstan will cope up to 32 000 kg including drum 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

7 (8) 
17/10/2007

 
 
Handling drums: Automatic feeding of drum to the coiling capstan from a 

side track that is supported by a magazine that can be 
filled outside the building 

 
 
Handling processed coil: There will be a system from either Cyklop or Signode for 

automatic locking of complete coil 
  

Processed strip will automatically be transported out from 
Coil build line 

 
 
Paper protection: By the uncoiling capstan should there be a paper capstan 

that can take care of possible paper from previous line 
 
And by the coiling capstan should there be a machine 
which can wind paper when needed 

 
Paper capstans can be of expanding type and perhaps 
guided with signal from EMG 
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OUTOKUMPU STAINLESS AB 
Thin Strip Nyby 
 
 

REV 1 
 

 

 
 

Coil Build Line 2 
 

8 (8) 
17/10/2007

 
 
ELECTRIC SYSTEM 
 Outokumpu Electrical Standard 
 Outokumpu High voltage 
 Outokumpu Document standard 
 
 
PLC/HMI SYSTEM 
 
Outokumpu would prefer if the quotation include one of the following suppliers; 
  

- ABB, with AC800 controller, S800 distributed I/O´s and a Process Portal 
as a HMI. 

- Siemens, with Simatic S7controller, ET200 distributed I/O´s and WinCC 
as a HMI. 

 
 
CONDITIONS 
 
Quotation shall include: Price and rough estimated size of the whole line  
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Bilaga 24, Bergs Engineering S-bromsverk, teknisk beskrivning 
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Bilaga 25, Bergs Engineering S-bromsverk, offert 
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Bilaga 26, Bergs Engineering S-bromsverk, position vid trädning av band 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinchrulle 

Bromsrullar med 
stor diameter

Matarbord som 
underlättar trädning 

Klaffar för 
centringen av band
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Bilaga 27, Bergs Engineering S-bromsverk, läge vid bromsning 
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Bilaga 28, Bergs Engineering S-bromsverk, motorer 
 
 
 
 

 
 

Individuellt 
drivna motorer
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Bilaga 29, Wöhler offert på fiberrullar 
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Bilaga 30, Wöhler uträkning av möjligt linjetryck grundat på data från 
banduppbyggnaden 
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Bilaga 31, tjockleksmätare Vollmer 
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Bilaga 32, offert tjockleksmätare Vollmer 
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Bilaga 33, tjockleksmätare Exigo 
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Bilaga 34, offert och bild pelarsvängkran från Konecranes 
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Bilaga 35, ny placering av pelarsvängkran 
 
 

Dagens placering av 
pelarsvängkran 

Ny placering 
av 


