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Sammanfattning 

 

Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen med inriktning maskinteknik 

MSGC17 på Karlstads Universitet. Arbetet utfördes på voestalpine Precision Strip AB i 

Munkfors. Voestalpine Precision Strip AB är ett företag där de kallvalsar precisionstål. Till en 

av deras produkter slipas en nötningsbeständig beläggning för att få önskad form till kund. 

Syftet med detta arbetet är att undersöka bildningen av restspänningar i beläggningen när 

beläggningen har slipats. Målet med arbetet är att optimera parametrarna i slipningsmaskinen 

så restspänningarna reduceras och leverera ett sliprecept med rekommendationer till 

voestalpine.  

 

Metoden som användes för att undersöka parametrarnas påverkan var att göra en 

försöksplanering på processen. Genom att göra detta kunde olika parametrar testas i högt och 

lågt värde samtidigt på ett och samma band. 5 parametrar undersöktes som ansågs påverka 

bildning av restspänningar. Försöksplaneringen var en 25−2  försöksplanering. Testerna 

utfördes i 8 olika variationer där parametrarna kördes i låg eller hög nivå. Efter slipningen 

mättes restspänningarna i materialet med röntgendiffraktion för att få fram värden på 

restspänningar. Röntgendiffraktionen mätte restspänningarna i 3 olika riktningar. Med 

spänningarna i de tre olika riktningarna beräknades även huvudspänningar.  

 

Resultatet visade att parameter B är återkommande parameter i alla försöksplaneringar och den 

borde ligga på en hög nivå. I slipreceptet voestalpine önskade sig körs parametrarna A och C 

efter behov, B på hög nivå, D på låg nivå och parameter E på hög nivå. Med detta recept kommer 

restspänningarna teoretiskt reduceras i materialet.  

 

  



Abstract 

 

This report is a degree project for a Bachelor of Science degree with specialization in 

mechanical engineering MSGC17 at Karlstad University. It’s made by a graduate engineering 

student specializing in mechanical engineering MSGC17 at Karlstad University. The work was 

carried out at voestalpine Precision Strip AB in Munkfors. Voestalpine Precision Strip AB is a 

company where they roll precision steels. To one of their products, an abrasion-resistant coating 

is ground to get the desired shape to the customer. The purpose of this work is to investigate 

the formation of residual stresses in the coating when the coating has been ground. The aim of 

the work is to optimize the parameters in the grinding machine so that the residual stresses are 

reduced and deliver a grinding recipe with recommendations for voestalpine.  

 

The method that was used to investigate the influence of the parameters was to make a design 

of experiments (DOE) on the process. By doing this, different parameters could be tested in 

high and low value simultaneously on one and the same band. 5 parameters were examined 

which were considered to affect residual stress formation. The factorial design was a 25−2 

factorial design. The tests were carried out in 8 different variations where the parameters were 

run in low or high level. After grinding, the residual stresses in the material were measured with 

X-ray diffraction to obtain values for residual stresses. The X-ray diffraction measured the 

residual stresses in 3 different directions. With the stresses in the three different directions, the 

main stresses were also calculated.  

 

The result showed that parameter B is a recurring parameter in all trial planning, and it should 

be at a high level. In the grinding recipe voestalpine wanted will A and C run as much they’re 

required too, B at high level, D at low level and parameter E at a high level. With this recipe 

the residual stresses are theoretically reduced in the material. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitlet beskriver bakgrunden bakom arbete samt syfte och mål.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Voestalpine Precision Strip AB i Munkfors är ett valsverk där de kallvalsar band av 

precisionstål. Till en speciell produkt läggs det på en nötningsbeständig beläggning på kanten 

av bandet. Efter att beläggningen är pålagd går produkten genom en process där ytan slipas på 

beläggningen i olika slipstationer med cirkulära skivor för att få önskad ytfinhet och form. I 

slipstationen är det önskvärt att minimera restspänningarna som uppstår. 

 

1.2 Problemformulering 
 

 

Efter slipning på bladens beläggning uppstår det 

restspänningar i materialet. Restspänningar 

kommer leda till en försvagad produkt. Det 

problemet minskar livslängden på produkten. 

Voestalpine vill ha ett recept som innehåller 

rekommendationer över driften av slipningen 

som uppfyller deras olika produktkrav.  
 

Figur 1: Bild på en av voestalpines bandstål 

från deras produktbroschyrer. [1]  

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet är att optimera parametrarna att reducera restspänningar i materialet med nya slipskivor. 

Målet är att identifiera de olika parametrarnas påverkan på restspänningar. Ett önskemål 

voestalpine har är att ett sliprecept skapas med rekommenderade värden på de olika 

parametrarna som de kan använda i framtiden för att reducera mängden restspänningar. 

Slipreceptet måste även uppfylla deras produktkvalitet samt produktionstakt. De vill använda 

sig av detta i framtiden för att få en jämn produktion och ett standard tillverkningssätt på denna 

typ av produkt.  
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Ett till mål är IBA loggningsintegrationen. Med detta menas att verkliga värden ska användas 

samt kontrollera parametrar i maskinen som är icke justerbara. 

  

1.4 Avgränsningar 
 

Samma typer av skivor ska användas i arbetet, inga nya kommer att införskaffas. Arbetet 

kommer bara handla om två slipstationer. Analyserna kommer enbart ske på en produkt och 

dess beläggning.  
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2 Teori 
 

I det här kapitlet beskrivs teorin bakom metoderna som används i arbetet. Det är för att ge läsare 

ökad förståelse inom teorin bakom arbetet samt för de olika momenten som uppkommer i 

rapporten. 

2.1 Slipning 
 

Slipning är en skärande bearbetningsprocess. Under denna processen avverkas små mängder 

materialet jämfört med andra typer av skärande bearbetningsmetoder som fräsning och 

svarvning. Den har oftast mycket högre skärhastighet än vad de andra skärande 

bearbetningsprocesserna har. Slipning används i många olika tillämpningar inom bearbetning. 

Ett stort område som är även viktigt är finbearbetning. Det kallas även för precisionslipning. 

Precisionslipningsoperationens syfte är att ge arbetsstycket den önskade ytjämnheten som 

produkten ska uppfylla. 

 

Slipskivorna som används inom slipning har många krav att uppfylla. De ska vara hårda, vara 

värmebeständiga och skärpa. Detta är för att ge en så jämn avverkningsyta som möjligt. Om de 

inte skulle uppfylla dessa krav så skulle deras livslängd under drift kraftig reduceras. [2] 

 

2.2 Restspänningar till följd av slipning 
 

Slipningen kräver stora mängder energi för att ta bort material till en specifik dimension. Den 

höga energi genererar värme vilket orsakar en interaktion mellan slipskivan och arbetsstycket. 

Värmeenergin absorberas av arbetsstycket vilket höjer temperaturen på ytan. 

 

När bearbetningen pågår uppstår det värme i både arbetsstyckets yta samt verktyget. Värmen 

gör att materialet expanderas. Ökningen av temperaturen leder till deformation som kan leda 

till sprickbildning. När materialet sedan kyls ner kommer det att krympa. I slipmaskiner kyls 

materialet med hjälp av fläktar eller olika typer av vätskor. Det finns även andra sätt att minska 

temperaturen. I vissa fall reduceras hastigheten på spindeln för att minimera friktionen och detta 

kan även lösa överhettningsproblemet om man kombinerar detta med rätt recept av nedkylnings 

metod och matningen. 
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Under denna krympningen kommer att materialet låsa sig, när materialet har låst sig uppstår det 

spänningar i materialet som kallas restspänning. Restspänningar kan orsaka problem i 

materialet som sprickbildning och försvaga det. Det man då vill åstadkomma med slipningen 

är att hålla spänningarna så låga som möjligt. Detta görs för att undvika kassation på produkter 

eftersom de inte uppfyller kvalitetskraven.  

 

Orsaken till att restspänningar uppstår beror på den plastiska deformationen som sker. Den 

deformationen är påverkad av parametrar som hastighet på spindeln och matningshastighet. Det 

har framkommit att högre rotationshastighet på slipskivorna producerar högre restspänningar. 

Det kan variera på grund av friktionsvärmen samt andra mekaniska faktorer som kraften som 

appliceras på komponentens yta samt djupet på bearbetningen. Genom att reducera hastigheten 

på spindeln med rätt recept med nedkylning och matningshastighet kan detta reducera 

värmeproblemen. 

 

Det är viktigt med effektiv nedkylning när slipningen pågår då det uppstår stora mängder värme. 

Processer som har gjorts innan på materialet kan också att en effekt på restspänningarnas 

formation.  

 

Restspänningar reducerar även materialets livslängd. De blir då känsligare för utmattning. De 

negativa effekterna kan reduceras mera med hjälp av andra processer som värmebehandling. 

Detta i sin tur kan jämna ut restspänningarna i materialet.  [3] 

2.3 XRD (Röntgendiffraktion) 
 

XRD är en mätteknik för att mäta restspänningar i material. Man mäter oförstörande i 

materialets yta genom röntgenstrålning där det uppstår en interaktion mellan strålningen och 

materialets atomer. Med denna interaktion kan diffraktionen mellan atomerna i deras 

gitterstruktur tas fram. Anledningen att man använder sig av röntgenstrålar är att de har kortare 

våglängd än andra typer av strålning som t.ex ljusstrålar. Eftersom de har kortare våglängd 

jämfört med andra typer av strålning kan de i sin tur ta sig mellan atomerna i kristallstrukturen 

och reflekteras på mer än ett lager atomer.  Röntgenstrålningen reflekteras enligt braggs lag:  

 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃      (1) 
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Genom att placera sändaren på strålningen i en speciell vinkel där atomplanen anses vara en 

plan yta. Flera olika röntgenstrålar sänds in i atomplanen. Strålningen har samma hastighet 

vilket gör då att till exempel strålning 2 har en längre sträcka än strålning 1, längden på sträckan 

som skiljer dem åt är 2dsin(𝜃). Eftersom det är ingen skillnad på hastigheten kommer de ta 

olika lång tid att reflektera strålningen. Detta ger då avståndet mellan atomplanen. Avståndets 

värde jämförs därefter med materialets avstånd mellan atomplanen i ostört läge. Bilden på nästa 

sida visar visuellt hur reflektionen sker på varje atomplan. 

 

 

 

 

Braggs lag beskriver hur strålning reflekteras i 

olika vinklar. Sambandet gäller enbart då 

våglängden 𝜆≤2d. [4] 

Figur 2: Principen för röntgendiffraktionsmätning. Hkl är atomplanen, 𝑑ℎ𝑘𝑙 är avståndet mellan 

atomplanen, 𝜆 är våglängden på strålningen och är vinklarna. [5] 

 

Det är viktigt att vinkeln  2𝜃  är placerad rätt. Om vinkeln är placerad fel kommer inte 

röntgenstrålningen reflekteras då ytan inte betraktas som en plan yta. Är ytan inte betraktad som 

plan kommer strålningen inte att reflekteras och penetreras mellan atomplanen. Detta leder till 

att diffraktionen inte kommer att kunna mätas.  

 

När material bearbetats kan det uppstå drag – eller tryckkrafter i materialet kommer att leda till 

spänningar vilket kallas restspänningar. Denna typ av spänning kan försvaga materialet och 

även leda till bland annat sprickbildning. Denna spänning mäts med hjälp av röntgendiffraktion. 

Med röntgendiffraktionen mäts längden mellan atomplanen och jämförs sedan med materialets 

avstånd i atomplanet i ostört läge. Detta kommer ge den diffraktionen som har uppstått i 

materialet. [6]  
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När diffraktionen mellan atomerna har tagits fram så tas spänningarna fram med hjälp av hookes 

lag. Hookes lag bestämmer mängden spänningsnivån som har orsakats i ett material beroende 

på materialets E-modul och töjningen i materialet. Detta kommer att ge tryck eller 

dragspänningarna i materialet beroende på riktningen av töjningen. Formeln för hookes lag ser 

ut som följande: 

 

𝜎 = 𝐸 ∗ ℰ       (2) 

 

Där σ är spänningarna uttryckt i [Pa], E är E-modulen uttryckt i [Pa] och ℰ är procentuell ökning 

eller minskning på töjningen.  

 

Formeln för töjningen ε behöver materialets ursprungslängd vara känd mellan atomplanen och 

längden efter materialet har utsatts för en last. Då blir formeln som följande: 

 

휀 = 𝛿/𝐿𝑜      (3) 

 

Töjningen 휀  är värdet på längden när materialet är påverkad av en last (𝛿 ) dividerat med 

materialets ursprungslängd. (𝐿𝑜). [7] 

2.4 IBA 
 

IBA är en mjukvara som loggar data under maskinkörning. Mjukvaran sparar verkliga 

parametrar, som till exempel varvtal och position. De parametrarna kan användas för att styra 

och för att optimera körningen av maskinen. IBA läsning är viktigt för att kontrollera bland 

annat icke justerbara parametrar under och efter drift. Detta görs för att kunna kontrollera hur 

maskinen gick och vad variationer vara beroende på.  

2.5 Försöksplanering 
 

Försöksplanering används för att effektivisera försöken och i stället för att prova en faktor i 

taget. Försöken genomförs där samtliga eller många ingående faktorer provas samtidigt. Först 

bestäms vilka parametrar som ska studeras. Dessa parametrar sätts upp i en matris. Matrisen 

består av varje parameter, parameterns värde på låg och hög nivå och varje test samt ett 

referenstest. Värdena på parametrarna i varje test jämförs sedan med referensen. Om de är på 
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låg nivå får de värdet -1 och hög nivå får de värdet +1. Med hjälp av boolesk algebra kan man 

sedan ta fram hur mycket en parameters påverkan är mot värdet.  

 

Matrisen innehåller ett antal försök. Färre försök gör testerna billigare och tar kortare tid. Detta 

i sin tur leder till inte lika pricksäkra mot slutresultatet. Försöksplaneringen är 2𝑛 delförsök, där 

n är ett heltal som är lika med antal faktorer. Om n är lika med 3 blir det totalt 8 delförsök då 

23 = 8.  Genom att göra en försöksplanering kan en “tredimensionell” bild målas upp på varje 

faktors påverkan. Detta underlättar att hitta samband mellan om samverkande faktorer har 

påverkan eller en enskild faktor har någon påverkan på slutresultatet. 

 

En försöksplanering kan även vara uppbyggd på andra sätt. Reducerade faktorförsök är en av 

dessa uppbyggnader. Då testas flera faktorer fast på färre försök. Anledning detta görs kan vara 

av brist på resurser, tid och av ekonomiska skäl. Dessa betecknas som till exempel 25−2. Då 

testas 5 faktorer fast på enbart 8 försök. Denna typ av försöksplanering kommer inte ge lika 

pricksäkert resultat. 

 

Om en faktor skulle visas inte ha någon effekt kan de fortfarande intressanta. De kan vara 

mycket intressanta i andra synpunkter som ekonomiska skäl. Därför ska även dessa redovisas 

och eventuellt arbetas vidare på om faktorn har ingen påverkan på funktionen som kunden 

önskar.  [8] 
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3. Metod 
 

I detta kapitlet tas det upp hur arbetet utfördes för att få fram ett resultat.  

3.1 Förstudier och förberedande 
 

Projektet börjas med projektplanering och förstudier. Projektplaneringen gjordes för att ge en 

blick över hur hela projektet ska gå till med moment och tid. Arbetet planerades och deadlines 

för varje moment sattes upp för att få en överblick på arbetet. En projektplan skapades och tog 

upp målen och syftena på arbetet. Den nämnde också olika datum som skolan hade satt samt 

egna milstolpar för de olika momenten.  

 

Förstudien bestod av enbart teori för de olika verktygen som skulle användas samt förberedelser 

för genomförande och analysdelen. Studierna bestod av faktainsamling bland annat XRD, 

slipning, restspänningar och försöksplanering. Under förstudien var målet att bekanta sig med 

processen och IBA-loggningen samt försöka minimera parametrar som är icke vitala för 

slutresultatet med hjälp av dimensionsanalys. Det var även viktigt att förstå teorin bakom vad 

som händer under slipningen i beläggningen.  

 

Processen är en slipmaskin som bearbetar i flera stationer. Detta arbete handlar enbart om två 

av de stationerna i maskinen. Dessa två stationer är de voestalpine tror har störst påverkan när 

det gäller bildning av restspänningar. Genom att minimera restspänningar medan 

produktionstakten behålls kommer kassationer minskas.  

 

IBA loggningen är ny för voestalpine. De har inte samlat information om tidigare försök och 

har därmed inget recept på slipningen till de produkter de använder. Styrningen av slipmaskinen 

bestod då av kunskap från operatörer och ingenjörer. De använde sig av värden på parametrarna 

som var fasta för att få ut önskad form och ytjämnhet på produkten som kunden önskade. De 

andra parametrarna bestäms av operatörerna. 

 

Med IBA loggningsintegrationen vill voestalpine få ut andra parametrar som inte är justerbara. 

Detta kan vara viktigt att studera för att få fram om andra parametrar har någon påverkan på 

slutresultatet och kan orsaka eventuella restspänningar. Eventuella samband mellan olika 
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parametrar kan höja eller sänka parametrar som inte är justerbara. Dessa kan även leda till ökade 

restspänningar i beläggningen.  

 

Industriell försöksplanering var det optimala sättet att ta fram parametrarnas påverkan när de 

gäller restspänningar. Genom att använda sig av denna typ av försöksplanering kunde en bild 

målas upp på faktorernas påverkan på restspänningar. Detta i sin tur ger en uppfattning om hur 

mycket varje parameter bör höjas eller sänkas i kombination med varandra för att ge reducerad 

mängd restspänningar. 

 

Båda stationerna i slipningen slipar olika delar av beläggningen. Detta leder till att parametrarna 

kommer variera på vardera station. Efter att ha diskuterat med både ingenjörer och operatörer 

togs parametrar fram att kolla vidare på. Parametrarna var varvtal, avverkningsdjup, effekt och 

matning. Några av parametrarna återkommande i båda stationerna, vilket gör att totala antalet 

parametrar att studera på blev sju. Dessa sju parametrar A, B, C, D, E, 𝑇1  och 𝑇2  tros ha 

påverkan på restspänningar i båda stationerna. Enligt teorin ska dessa parametrar vara 

påverkande.  

 

En strategi sattes upp under förarbetet för att kunna få ett eventuellt samband med en icke 

justerbar parameter. Den ska även analyseras efter försöksplaneringen. Denna parametern tros 

kunna användas som ett mått på varje slipstation för att kunna ge en överblick på hur mycket 

restspänningar som bildas i beläggningen.  

3.2 Genomförande av tester 
 

Efter att ha bekantat sig med processen togs olika parametrar fram för att studera vidare. 

Parametrarna kallas A, B, C, D och E. Från försöksplaneringen gick det fram att 8 försöks samt 

ett referenstest skulle göras. Dessa parametrar var de som gick att ställa om i maskinen och 

kunde varieras valfritt. Det fick göras en försöksplanering med reducerade försök 25−2 . 

Avgränsningen att göra färre försök var på grund av tid och resurser. XRD analyser kan ta lång 

tid och göra analyser på 32 olika tester fanns det inte tid för.  
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Tabell 1: Försöksplanerings matrisen 

Försök A B C D E 

1 -1 -1 -1 1 1 

2 1 -1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 1 

4 1 1 -1 1 -1 

5 -1 -1 1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 1 

7 -1 1 1 -1 -1 

8 1 1 1 1 1 

 

Testerna utfördes på samma bandstålsrulle. Genom att slipa en bit enligt värdena på 

försöksplaneringen kunde de sedan klippas av en provbit. Därefter slipas de andra försöken. 

Detta ledde till att alla tester kunde utföras på en och samma rulle.  

 

Efter slipningen var färdig togs de prover på de 8 testerna som hade utförts samt referenstestet. 

Därefter skulle det utföras en röntgendiffraktion analys på de slipade bladen.  Under drift togs 

även parametrar med från IBA systemet. Dessa skulle även användas att kolla vidare på för att 

ge en klarare bild på de icke justerbara värdena i maskinen.  

 

Figur 3: Överblick på den icke justerbara parametern från ett test från IBA systemet.  
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3.3 Genomförande av mätningar och analys 
 

Innan XRD testerna skedde gjordes förberedelser på testbitarna genom att kapa bort delar av 

metallen. Detta gjordes då testbitarna var för stora att få plats i maskinen. Därefter gjordes 

proverna rena med etanol. Det tog bort spån från metallen samt överbliven kylvätska som hade 

använts. Ingen kapning skedde på beläggningen. 

 

Efter kapningen och tvättningen var testerna klara för XRD mätningar. Alla mätningar utfördes 

med en PANalytical Empyrean. Första testet som mättes var referenstestet. Detta testet utfördes 

flera gånger för att kunna ställa in vinklarna på sändaren och mottagaren så resultatet på 

mätningen skulle ge ett bättre resultat. Detta gjorde att referenstestet fick köras om tre gånger. 

Det finns ingen standard på hur dessa tester ska göras på denna typ av beläggning.  

 

 

Figur 4: Restspänningsmätning med XRD, Karlstads Universitet 

 

Vi valde att använda koppar (curad) som strålningskälla. Anledningen att curad användes var 

då en annan examensarbetare som utförde tester samtidigt där de hade gjort samma typ av tester 

på samma typ av beläggning använde sig utav curad och var den som var tillgänglig. Testerna 

som utfördes på referenstesten gav oss vinkeln 2𝜃 på 125 grader mest trovärdiga resultat.  Varje 

test tog 21 timmar att utföra. Testerna gav även värden på restspänningarna i 3 olika riktningar 

på beläggningen.  

 

De parametrarna i IBA systemet användes programmet ibaAnalyser för att avläsa dem. Med 

ibaAnalyser kunde även ett genomsnittsvärde på parametrarna tas fram med hjälp av 
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programmets egna funktioner. Då datan från slipningen hade sparats under driften kunde 

genomsnittsvärdet mellan de olika tiderna då slipningen skedde kunde värdena plockas fram.   

 

Figur 5: Data över driften öppnad i ibaAnalyser. 

 

Problem uppstod då dataloggningen hade enbart sparat de två första timmarna i loggningen. De 

sparar data från iba systemet i intervall var tredje timme. Detta ledde till att enbart två timmar 

av driften hade sparats. Eftersom en timmes drift saknades kunde inte parametrarna på 3 tester 

analyseras med hjälp av ibaAnalyser programmet. Det gick fortfarande att använda sig utav 

värdena som hade uppskattats under slipningen, då de testerna som analyserades med 

ibaAnalyser var väldigt lik de testerna som hade uppskattats. Vilket fortfarande kommer att visa 

om det är en minskning eller ökning, medan värdet är inte exakt. 
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4. Resultat 
 

Matrisen under visar ökning eller minskningen av den icke justerbara parametern från 

slipningen. De anges i procentuell form där referenstestet är lika med 1. 𝑇1 är parametern på 

ena spindeln och 𝑇2 är på den andra. Det denna matrisen visar är hur denna parametern reagerar 

när de andra justeras. Uträkningen gjordes genom att ta värdet på parametern från första testet 

dividerat med värdet från referens testet. Det vill säga: 

 

𝑇1,2 = 𝑂𝑛/𝑂𝑟𝑒𝑓     (4) 

 

Där O är värdet på parametern i de olika testerna, där n är vilket test som kördes. Detta ger en 

ökning eller minskning i procentuell form. 

 

Tabell 2: Ökning eller minskning på 𝑇1 och 𝑇2. 

Test 𝑇1 𝑇2 

Ref 1 1 

1 0,83 1,08 

2 0,78 0,75 

3 1,2 0,75 

4 1,18 1,06 

5 0,74 1,06 

6 0,88 0,75 

7 1,17 0,74 

8 1,23 1,04 

 

Den procentuella ökningen och minskningen är högre på 𝑇1 jämfört med 𝑇2. Från matrisen kan 

man även se att 𝑇1 är högre än referensvärdet när parameter B är på hög nivå. Värdet på 𝑇2 ökar 
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när parameter D är på hög nivå. A, C och E kan antas vara oberoende på ökningen och 

minskningen på 𝑇1 och 𝑇2.  

Från XRD togs restspänningarna fram i tre olika vinklar. De tre vinklarna var 30𝑜, 90𝑜 och 

150𝑜 enligt figuren nedan. Riktningen på restspänningarna enligt XRD var kompressiva, med 

andra ord har tryckspänningar uppstått i materialet.   

 

 

Figur 6: Uppmålad bild på bladet med de tre vinklarna från röntgendiffraktionsmätningarna.  

 

Från restspänningsmätningen kunde värdet på spänningarna tas fram från programmets databas. 

Restspänningarna från XRD-mätningarna visade sig att vara tryckspänningar i alla riktningar. 

Då spänningarna är tryckspänningar gör detta att de får ett negativt värde på grund av riktningen 

på spänningen, framöver anges absolutvärdet av spänningarna i tabellerna.  

 

Tabell 3: Absolutvärden från XRD mätningarna i tre riktningar. 

Test 𝜎30 [MPa] 𝜎90  [MPa] 𝜎150  [MPa] 

Ref 117,0 106,6 56,5 

1 278,6 109,0 44,8 

2 81,4 229,8 52,0 

3 39,8 165,9 130,0 

4 78,2 82,7 128,4 

5 140,1 159,2 80,0 
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6 96,2 193,9 124,4 

7 87,2 169,7 57,1 

8 78,8 103,3 117,9 

 

 

Alla värden på restspänningar tillsammans med försöksplaneringen. 

 

Tabell 4: Ursprungsmatrisen ihop med absolutvärden på restspänningarna i de tre olika 

riktningarna. 

 
A B C D E 𝜎30 [MPa] 𝜎90 [MPa] 𝜎150 [MPa] 

1 -1 -1 -1 1 1 278,6 109,0 44,8 

2 1 -1 -1 -1 -1 81,4 229,8 52,0 

3 -1 1 -1 -1 1 39,8 165,9 130,0 

4 1 1 -1 1 -1 78,2 82,7 128,4 

5 -1 -1 1 1 -1 140,1 159,2 80,0 

6 1 -1 1 -1 1 96,2 193,9 124,4 

7 -1 1 1 -1 -1 87,2 169,7 57,1 

8 1 1 1 1 1 78,8 103,3 117,9 

 

Eftersom försöksplaneringen är en 25−2 försöksplanering krävs 7 faktorer att titta vidare på, A 

till E förblir de samma då de är de 5 justerbara parametrarna som har använts i försöken. 

Faktorerna BC och ABC läggs till för att få en fulländad matris. Dessa två faktorer är då inte 

verkliga och har ingen större betydelse för denna typ av matris. Då faktorerna BC och ABC är 

kombinationer av olika parametrar på två olika stationer. 
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4.1 Beräkning av maximala huvudspänningar och riktningar 
 

För att få fram den maximala huvudspänningen på varje test användes formeln för 

spänningstillstånd i 2-D: 

 

𝜎𝜓 = 𝜎𝑥𝑐𝑜𝑠2(𝜓) + 𝜎𝑦𝑠𝑖𝑛2(𝜓) + 2𝜏𝑥𝑦    (5) 

 

X-y planet definerades som följande: 

 

Figur 7: Definiering av x-y plan 

 

Beräkningarna av huvudspänningarna finns bifogade i bilagor, se bilaga 1-5. I beräkningarna 

användes de riktiga värdena. Matrisen under visar resultaten i form av absolutbeloppet av 

värdena från resultaten. 

 

Tabell 5: Värden på huvudspänningar i x-y axeln. 

 
𝜎𝑥   [MPa] 𝜎𝑦  [MPa] 𝜏𝑥𝑦[MPa] 

Ref 106,6 80,1 8,7 

1 109,0 179,3 135 

2 229,8 12,4 4,3 
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3 165,9 57,9 13 

4 82,7 110,2 29 

5 159,2 93,7 8,7 

6 193,9 80,4 4,5 

7 169,7 39,6 4,4 

8 103,3 96,7 5,6 

 

Därefter beräknades de maximala huvudspänningarna samt riktningen på dem. För att få fram 

maximala huvudspänningar används följande formler:  

 

𝜎2 =
1

2
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) − 𝑅     (6) 

 

𝑅 = [(
𝜎𝑥−𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏𝑥𝑦

2 ]
1

2     (7) 

 

𝑡𝑎𝑛2Ψ =
2𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥−𝜎𝑦
     (8) 

 

Beräkningar finns bifogade i bilagor, se bilaga 6-7. Tabellen nedanför visar resultaten av 

beräkningarna. Riktningen togs fram genom att ta 90° subtraherat med vinklarna då vinkeln är 

förskjuten från x-axeln. Eftersom 𝜎2 kommer att vara den största tryckspänningen leder detta 

till att 𝜎2 = 𝜎𝑚𝑎𝑥, då värdet på spänningen är negativ.  

 

Tabell 6: Absolutvärden på den maximala huvudspänningen, radien i Mohrs cirkel samt 

riktningen på den maximala huvudspänningen. 

Försök 𝜎𝑚𝑎𝑥 [MPa] R  𝝍  Riktning 

Ref 109,2 15,9 16,7 73,3 

1 283,6 139,5 -37,9 127,9 

2 229,9 108,8 1,1 88,9 



18 
 

3 167,5 55,6 6,8 83,2 

4 128,5 28,6 32,3 59,7 

5 160,3 33,9 7,4 82,6 

6 194,1 56,9 -2,3 92,3 

7 169,9 65,2 -1,9 91,9 

8 106,5 6,5 -29,8 119,8 

 

4.2 Försöksplanering - 𝜎30 
 

Beräkningen på effekterna på de olika parametrarna gjordes genom att summera ihop resultaten 

på varje faktor med (+/-) tecken och sedan dividera med halva antalet försök.  

 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = ∑ ±𝑛
𝑖=1

𝑦𝑖

(
𝑛

2
)
     (9) 

 

Där n är antalet försök och 𝑦𝑖 är värdet från spänningarna från varje test. 

 

Vid denna försöksplanering används logaritmerade värden. Testen använder även 

absolutvärdena på restspänningarna. Använda sig utav deras riktiga värde som är negativ 

kommer ge samma resultat fast inverterat, vilket gör det svårare att tyda resultaten. 

 

Tabell 7: Beräkning av effekter 

 
A B C D E BC ABC 𝜎30 (log) 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 2,44 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1,91 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1,6 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1,89 
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5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 2,14 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1,98 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1,94 

8 1 1 1 1 1 1 1 1,9 

Summa 

Effekt 

-0,11 -0,29 0,03 0,24 0,01 0,145 -0,18 ȳ = 1,98 

 

Därefter sorteras alla faktorer för att få dem i storleksordning och plottas fram i ett 

normalfördelningspapper. Normalfördelningspappret finns bifogat i bilagor.  

 

Tabell 7: Sortering av effekter 

Faktor Effekt (log) %-i normalfördelningspapper 

B -0,29 12.5 

ABC -0,18 25 

A -0,11 37.5 

E 0,01 50 

C 0,03 62.5 

BC 0,145 75 

D 0,24 87.5 

 

3𝜎  gränsen utläses från normalfördelningen och blev i detta fall 3𝜎 = ± 0,2, 

normalfördelningspappret finns i bilaga 8. De andra faktorerna som faller inom intervallet -0,2 

- 0,2 (A, C, E, BC, ABC) kan tolkas som att de beror på slumpen och bortses från i 

modellförslaget. De två faktorer som låg utanför 3𝜎  gränsen, B och D anses vara de aktiva 

faktorerna och påverkar resultatet. För att minimera restspänningarna i denna riktningen på 



20 
 

beläggningen bör parameter D vara på låg nivå samt B på hög nivå. Med faktor B och D kan 

ett modellförslag tas fram.  

 

Modellekvation:  ŷ = ȳ + ∑
𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣∗[𝑛𝑖𝑣å]

2
    (10) 

 

 Tabell 8: Det teoretiska värdet jämfört med det verkliga resultatet. 

Försök 

nr# 

Faktor  

[B] 

Faktor  

[D] 

Modellvärde Verkligt 

resultat 

ŷ Skillnad 

1 -1 1 
1,98 +

−0,29 ∗ [−1]

2
+

0,24 [1]

2
 

2,44 2,25 0,19 

2 -1 -1 
1,98 +

−0,29 ∗ [−1]

2
+

0,24 [−1]

2
 

1,91 2,01 -0,1 

3 1 -1 
1,98 +

−0,29 ∗ [1]

2
+

0,24 [−1]

2
 

1,6 1,72 -0,12 

4 1 1 
1,98 +

−0,29 ∗ [1]

2
+

0,24 [1]

2
 

1,89 1,96 -0,07 

5 -1 1 
1,98 +

−0,29 ∗ [−1]

2
+

0,24 [1]

2
 

2,14 2,25 -0,11 

6 -1 -1 
1,98 +

−0,29 ∗ [−1]

2
+

0,24 [−1]

2
 

1,98 2,01 -0,03 

7 1 -1 
1,98 +

−0,29 ∗ [1]

2
+

0,24 [−1]

2
 

1,94 1,72 0,22 

8 1 1 
1,98 +

−0,29 ∗ [1]

2
+

0,24 [1]

2
 

1,9 1,96 -0,06 

 

Därefter plottas ett residualdiagram för varje försök som har skett.  På x-axeln i diagrammet ŷ 

visas och på y-axeln visas skillnaden mellan det verkliga resultatet och det teoretiskt enligt 

formeln: 

 

𝑟𝑖 = 𝑦𝑖 − ŷ𝑖      (11) 
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Figur 8: Residualdiagram 

 

Denna modell visar att då med ökat värde på ŷ kommer trendlinjerna tillslut att korsas. Denna 

modell är då godkänd. 

 

4.3 Försöksplanering - 𝜎90 
 

Effekten tas fram som i ovanstående kapitel med hjälp av ekvation (9). I detta försöket samt de 

resterande används inte det logaritmiska värdet på spänningarna. Då det största värdet inte är 

fyra gånger större än det minsta. 

 

Effekterna beräknades med ekvation (9). 

 

Tabell 9: Beräkning av effekter 

 
A B C D E BC ABC 𝜎90[MPa] 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 109,0 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 229,8 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 165,9 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 82,7 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 159,2 
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6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 193,9 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 169,7 

8 1 1 1 1 1 1 1 103,3 

Summa Effekt 1,5 -42,6 9,7 -76,3 -17,3 2,5 25,8 ȳ=151,7 

 

Därefter sorterades faktorerna i storleksordning för att sedan plottas ut i ett 

normalfördelningspapper. 

 

Tabell 10: Faktorerna sorterade i storleksordning. 

Faktor Effekt %-i normalfördelningspapper 

D -76,3 12.5 

B -42,6 25 

E -17,3 37.5 

A 1,5 50 

BC 2,5 62.5 

C 9,7 75 

ABC 25,8 87.5 

 

Normalfördelningen visade att 3𝜎 gränsen är ±40, normalfördelningspappret finns i bilaga 9. 

Det visade att faktorerna som föll inom intervallet var E, A, BC, C och ABC. De kan anses bero 

på slumpen. De två aktiva faktorerna är B och D. Då restspänningarna ska minimeras bör B och 

D köras på hög nivå.   

 

Framtagning av modellvärde användes ekvation (10). 
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Tabell 11: Framtagning av modellvärde. 

Försök 

nr# 

Faktor  

[D] 

Faktor  

[B] 

Modellvärde Verkligt 

resultat 

ŷ Skillnad 

1 1 -1 
151,7 +

−76,3 ∗ [1]

2
+

−42,6[−1]

2
 

109,0 134,9 -25,9 

2 -1 -1 
151,7 +

−76,3 ∗ [−1]

2
+

−42,6[−1]

2
 

229,8 211,2 18,6 

3 -1 1 
151,7 +

−76,3 ∗ [−1]

2
+

−42,6[1]

2
 

165,9 168,6 -2,7 

4 1 1 
151,7 +

−76,3 ∗ [1]

2
+

−42,6[1]

2
 

82,7 92,3 -9,6 

5 1 -1 
151,7 +

−76,3 ∗ [1]

2
+

−42,6[−1]

2
 

159,2 134,9 24,3 

6 -1 -1 
151,7 +

−76,3 ∗ [−1]

2
+

−42,6[−1]

2
 

193,9 211,2 -17,3 

7 -1 1 
151,7 +

−76,3 ∗ [−1]

2
+

−42,6[1]

2
 

169,7 168,6 1,1 

8 1 1 
151,7 +

−76,3 ∗ [1]

2
+

−42,6[1]

2
 

103,3 92,3 11 

 

Därefter plottades ett residualdiagram fram. 

 

 

Figur 9: Residualdiagram 
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Linjerna kommer inte att korsas med ökat värde på ŷ. Denna modell kan då förkastas och kan 

inte användas i framtiden med dessa aktiva faktorer. 

4.4 Försöksplanering - 𝜎150 
 

Effekterna på faktorerna togs fram med hjälp av ekvation (9). 

 

Tabell 12: Beräkning effekter 

 
A B C D E BC ABC 𝜎150[MPa] 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 44,8 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 52,0 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 130,0 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 128,4 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 80,0 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 124,4 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 57,1 

8 1 1 1 1 1 1 1 117,9 

Summa Effekt 27,7 33,1 6,1 1,9 24,9 -47,8 6,3 ȳ=91,8 

 

Därefter sorterades faktorerna i storleksordning och plottades ut i ett normalfördelningspapper. 

 

Tabell 13: Sortering av faktorer 

Faktor Effekt %-i normalfördelningspapper 

BC -47,8 12.5 

D 1,9 25 

C 6,1 37.5 
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ABC 6,3 50 

E 24,9 62.5 

A 27,7 75 

B 33,1 87.5 

 

Från normalfördelningspappret togs 3𝜎  gränsen fram som var ±32, normalfördelningspappret 

finns i bilaga 10. De två aktiva faktorerna var då BC och B. För att reducera mängden 

restspänningar ska BC köras på hög nivå och B på låg nivå. 

 

Framtagning av modellvärde användes ekvation (10). 

 

Tabell 14: Framtagning av modellvärde 

Försök 

nr# 

Faktor  

[BC] 

Faktor  

[B] 

Modellvärde Verkligt 

resultat 

ŷ Skillnad 

1 1 -1 
91,8 +

−47,8 ∗ [1]

2

+
33,1[−1]

2
 

44,8 51,4 -6,6 

2 1 -1 
91,8 +

−47,8 ∗ [1]

2

+
33,1[−1]

2
 

52,0 51,4 0,6 

3 -1 1 
91,8 +

−47,8 ∗ [−1]

2

+
33,1[1]

2
 

130,0 132,3 -2,3 

4 -1 1 
91,8 +

−47,8 ∗ [−1]

2

+
33,1[1]

2
 

128,4 132,3 -3,9 

5 -1 -1 
91,8 +

−47,8 ∗ [−1]

2

+
33,1[−1]

2
 

80,0 99,2 -19,2 
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6 -1 -1 
91,8 +

−47,8 ∗ [−1]

2

+
33,1[−1]

2
 

124,4 99,2 25,2 

7 1 1 
91,8 +

−47,8 ∗ [1]

2
+

33,1[1]

2
 

57,1 84,5 -27,4 

8 1 1 
91,8 +

−47,8 ∗ [1]

2
+

33,1[1]

2
 

117,9 84,5 33,4 

 

Därefter plottades ett residualdiagram fram. 

 

 

Figur 10: Residualdiagram 

 

Linjerna kommer inte att korsas med ökat värde på ŷ. Denna modell kan då förkastas och kan 

inte användas i framtiden med dessa aktiva faktorer. 
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4.5 Försöksplanering - maximala tryckspänningar 
 

Effekterna togs fram med ekvation (9). 

 

Tabell 15: Beräkning av effekter 

 
A B C D E BC ABC 𝜎𝑚𝑎𝑥 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 283,6 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1 229,9 

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1 167,5 

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 128,5 

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 160,3 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 194,8 

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 169,9 

8 1 1 1 1 1 1 1 106,5 

Summa Effekt -32,3 -74,1 -42,9 -22,3 17,5 36,6 -26,2 ȳ= 180,1 

 

Därefter sorterades faktorer i storleksordning för att sedan plottas ut i ett 

normalfördelningspapper. 

 

Tabell 16: Sortering av faktorer 

Faktor Effekt %-i normalfördelningspapper 

B -74,1 12.5 

C -42,9 25 

A -32,3 37.5 

ABC -26,2 50 
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D -22,3 62.5 

E 17,5 75 

BC 36,6 87.5 

 

Normalfördelningspappret visade att 3𝜎  gränsen var ±60, se bilaga 11. Detta betyder att B är 

den enda aktiva i detta fallet. För att reducera restspänningar bör då B köras på hög nivå. 

 

Framtagning av modellvärde användes ekvation (10). 

 

Tabell 17: Framtagning av modellvärde 

Försök 

nr# 

Faktor  

[B] 

Modellvärde Verkligt 

resultat 

ŷ Skillnad 

1 -1 180,1 +
−74,1 ∗ [−1]

2
 

283,6 217 66,6 

2 -1 180,1 +
−74,1 ∗ [−1]

2
 

229,9 217 12,9 

3 1 180,1 +
−74,1 ∗ [1]

2
 

167,5 141,4 26,1 

4 1 180,1 +
−74,1 ∗ [1]

2
 

121,5 141,4 -19,9 

5 -1 180,1 +
−74,1 ∗ [−1]

2
 

160,3 217 -56,7 

6 -1 180,1 +
−74,1 ∗ [−1]

2
 

194,1 217 -22,9 

7 1 180,1 +
−74,1 ∗ [1]

2
 

169,9 141,4 28,5 

8 1 180,1 +
−74,1 ∗ [1]

2
 

106,5 141,4 -34,9 

 

Därefter plottades ett residualdiagram fram. 
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Figur 11: Residualdiagram 

 

Linjerna kommer inte att korsas med ökat värde på ŷ. Denna modell kan då förkastas och kan 

inte användas i framtiden med dessa aktiva faktorer.  
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5 Diskussion 
 

Ursprungsmålet med arbetet fick ändras i detta examensarbetet. Ursprungligen var idén att 

prova olika typer av slipskivor för att se hur de påverkade restspänningar i materialet. Eftersom 

XRD analyser tog lång tid och en annan student behövde använda XRD för sitt examensarbete 

fick målet istället bli att optimera slipningsprocessen. Om samma värden på parametrarna i 

slipningsprocessen skulle användas med andra slipskivor kan det uppstå större eller mindre 

mängder restspänningar. Eftersom olika material på slipskivan skulle reagera annorlunda mot 

materialet när det gäller friktion mellan beläggningen och slipskivan. Arbetet anses vara en bra 

grund för framtida arbeten, genom att kontrollera vilken typ av slipskiva som är bäst för denna 

process. 

 

Förarbetet upplevdes som den svåraste fasen i arbetet. Då restspänningar är studerat när det 

kommer till gjutning och svetsning. Att mäta restspänningar i form av efter slipning var inte 

vanligt. Detta gjorde det svårt att hitta information om teorin bakom det. XRD fanns det mycket 

teori om, den var dessvärre oftast mycket komplicerad och svår att tolka. Genom att bryta ner 

informationen och ta flera källor skapades en uppfattning om hur det fungerade. 

 

De icke justerbara parametrarna gav ett mått på när det börjar bildas mer restspänningar. De 

följde samma mönster som parameter B och D. Trots att all data inte hade sparats anses detta 

vara godkänt då om B låg på låg nivå var värdet på 𝑇1 också låg samt om D var låg var 𝑇2 låg i 

de testerna som kunde analyseras. Datan som togs för hand under drift låg på ungefär samma 

värde som de som analyserade med ibaAnalyser. Det skapade inga större problem och värdena 

på testerna som togs för hand anses vara godkända.  

 

Huvudspänningarna i materialet är alla spänningar sammansatta för att få ett gemensamt värde 

på spänningarna. Det är den viktigaste att studera. Riktningen på spänningarna låg närmast 𝜎90 

i de flesta testen, förutom om restspänningarna i 𝜎30 eller 𝜎150 var större i det testet.  

 

Tre av försöksplanerna fick förkastas. Då parametrarna påverkade slumpmässigt bildning av 

restspänningar i materialet. Detta kan även betyda på att andra parametrar som inte togs med i 

försöksplanerna har påverkan på restspännings bildningen. Några av parametrarna kan vara till 
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exempel kylmedel, flöde och friktionskoefficient mellan beläggningen och slipskivor. Det kan 

vara bra att undersöka för att optimera processen mera.  

 

Försöksplanerna utfördes med absolutvärdet på restspänningarna. När de utfördes med de 

riktiga värdena blev samma faktorer aktiva fast omvänt. Det ändrade dock inte resultatet då 3 

försöksplanerna fortfarande fick förkastas och samma faktorer blev aktiva. Genom att använda 

sig av restspänningarnas riktiga värde i form av tryckspänningar ledde till att allt blev istället 

inverterat. Detta gjorde det svårare att tyda och läsa av resultaten. 

 

När det gäller slipreceptet med rekommendationer på slipningen som voestalpine önskade så 

kan de följa 𝜎30 försöksplanen användas. Enligt försöksplaneringen ska parameter B ska köras 

på hög nivå och D ska köras på låg nivå. Parameter B och D ska ligga på hög nivå samt låg nivå 

och A och C köras efter det behovet som behövs för att uppfylla kraven på produkten då deras 

effekter är små. Parameter E borde användas i hög nivå i form av ett test igen. Detta beror på 

att eftersom i testet var den inte aktiv och hade väldigt låg effekt. Den borde köras på hög nivå 

då E uppfyller ett av de andra kraven voestalpine hade på produkten om den ligger på hög nivå. 

Med hjälp av 𝑇1 och 𝑇2  kan då styrning av B och D användas som mått för bildning av 

restspänningar. 

 

I 𝜎150fallet borde faktor B ligga på låg nivå för att reducera restspänningar. Den andra aktiva 

faktorn är BC. Att faktor BC är aktiv betyder att det finns någon typ av samspel mellan 

parameter B och C som gör den aktiv. Eftersom parameter B och C är två olika parametrar på 

två olika slipstationer. Denna kombinationen upplevs vara ologisk då parametrarna är olika på 

två olika slipstationer. Detta kan eventuellt betyda att någon annan faktor som inte togs med i 

försöksplaneringen styr och bildar restspänningar. 

 

𝜎90 , 𝜎150 och 𝜎𝑚𝑎𝑥 försöksplaneringen fick förkastas. Det visade sig att de aktiva faktorerna 

agerade slumpmässigt. Det som kunde ha gjorts var att testa ifall några andra faktorer kunde ha 

varit aktiva och kollat om trendlinjerna gick ihop istället. Det kan finnas flera olika anledningar 

om varför dessa fick förkastas och inte 𝜎30 testet. Faktor A och C skulle kanske ha byttas ut 

mot några andra parametrar då värdena på de parametrarna var väldigt låga och det var inga 

större skillnader mellan låg och hög nivå. En annan anledning kan vara mätningen av 

restspänningar som var orsaken. Alla tester mättes så nära kanten av beläggningen som möjligt 

och det kan ha varit skillnader på hur nära kanten som mättes. Teknologin är även ny för 
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Karlstads Universitet och när värdena på restspänningarna togs fram fanns inte kunskapen om 

en specifik metod på analysen för att få värdena mer realistiska. Vilket i sin tur hade gett ett 

annorlunda resultat. Det fanns även ingen information om vilken strålningskälla som är mest 

lämpad för att mäta på denna beläggningen. Detta i sin tur kan eventuellt inte ha någon påverkan 

på mätningen, då alla mättes med samma metod och strålningscell.   
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6 Slutsats 
 

Av fyra försöksplaner som utfördes fick tre av dem förkastas, vilket var alla förutom 𝜎30. I de 

andra riktningarna på restspänningarna var faktorer slumpmässiga. I alla försöksplaner var 

faktor B återkommande och i 𝜎30  i var även faktor D aktiv och i 𝜎150 fallet var BC aktiv. Med 

hjälp av 𝜎30försöksplaneringen kan ett sliprecept skapas för de två slipstationerna.   

 

Den icke justerbara parametern påverkades faktor B och D. Detta kan i sin tur ge ett mått på 

bildning av restspänningar. Då värdet på denna parametern kan eventuellt användas som 

indikator när stora mängder restspänningar bildas i beläggningen.   

 

Slipreceptet som voestalpine önskade bestämdes att köra efter 𝜎30 där A och C körs efter behov, 

B på hög nivå, D på låg nivå och E på hög nivå. Om parameter E skulle orsaka stora problem 

och bilda mer restspänningar skulle den kunna sänkas ner den till referensvärdet. Genom att 

följa detta receptet ligger restspänningarna runt 39,8 MPa som det gjorde i försök 3 i 30 graders 

riktning. Vilket är en minskning på 243,8 MPa jämfört med test 1 och 69,4 MPa jämfört med 

referenstestet. Värden på 𝑇1  och 𝑇2   togs också fram som mått för bildning av för stora 

restspänningar. 
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Framtida arbeten 
 

För att optimera processen mera skulle ett framtida arbete att vara att kolla på eventuella 

förbättringar på kylmedel och optimera dem. Det skulle även vara bra att kolla vidare på någon 

typ av värmebehandling som kan utföras för att reducera restspänningar. Det kan även vara bra 

att kolla vidare på bindemedlet om det skulle upplevas som ett problem. Sen så skulle ett bra 

framtida arbete vara det ursprungliga arbetet och jämföra de olika slipskivorna. Det kan vara 

den största faktorn i bildningen av restspänningar. 
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39 
 

Bilaga 3: Beräkningar av huvudspänningar för fall 3 och 4 
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