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Sammanfattning 
Detta projekt har haft till syfte att få en ökad förståelse för materialet och dess egenskaper vid 
dragning. Det har utförts sex olika försök, vilka har genomförts med två olika ingångsvinklar, 12° 
och 18°, hos sten, liten nibs samt stor nibs. Försöken har genomförts i produktion där prover har 
tagits ut för att sedan ha analyserats i labb. Resultat från dragprov, hårdhetsprofil, 
martensithalts- samt smörjmedelsmängdsmätning har studerats och lett fram till slutsatser. 
 
Slutsatserna som dragits visar på att ytan på tråden dragen med ingångsvinkel 12° hade färre 
defekter än tråd som var dragen med 18°. Defekter som hittades på tråd dragen med stor nibs 
18° bestod till stor del av tvärsprickor. Över lag såg resultaten liknande ut i samtliga tester för 
både 12° och 18°, dock var resultatet av tråd dragen med liten nibs 12° avvikande vid flera tester 
efter första draget.  
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Abstract 
This project has been designed to get a better understanding of the material and its properties 
in wire drawing. There have been six different experiments which were conducted with two 
different drawing angles of three different kinds of drawing dies; regular drawing die, smaller 
nib and bigger nib. The experiments have been through the beginning of the production where 
samples have been taken out and then be analyzed in the lab. Results from tensile tests, 
hardness profile, martensite- and lubrication quantity measurements has been studied and led 
to the conclusions.  
 
The conclusion shows that the surface of the wire drawn with the drawing angle 12° had fewer 
defects than the wire drawn with 18°. Defects that were found on the wire drawn with the 
bigger nib 18° consisted largely of transverse cracks. Generally the results were similar in all 
tests for both 12° and 18°, however, the results was diverge on several tests for the smaller 
nib 12° after the drawing die.
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
 
Historia 
Företaget grundades år 1906 och kallades då Garphytte Fabriks AB. Till en början producerades 
oljehärdad ventilfjädertråd. Det tog 30 år från starten tills företaget utvecklade en egen 
fjäderfabrik, efter detta utökades sortimentet med flera andra produkter. Från 1973 och framåt 
har företaget etablerats i flera länder och finns idag även i Tyskland, USA och Kina. Under åren 
har fabriken i Garphyttan bytt namn och ägare ett antal gånger. Sedan år 2009 ägs företaget av 
Suzuki Metal Industry Co, vilket gav namnet Suzuki Garphyttan AB. 
 
Verksamheten 
Suzuki Garphyttan AB har ca 500 anställda världen över, varav ca 350 i Garphyttan. I fabriken 
tillverkas huvudsakligen oljehärdad tråd i ventilfjäderkvaltitet. Det går till genom att valstråd 
köps in för att förädlas och sedan levereras till kund. Till viss del tillverkas fjädrar i Garphyttans 
egen fjäderfabrik.  
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1.2 Bakgrund 
 Uppgiften är att utföra tester och utvärderingar på olika dragningar av ett utskiljningshärdbart 
rostfritt stål då det i dagsläget är oklart vilka dragprinciper som ger bäst resultat. Materialet 
används i väldigt högt påkända applikationer. Det är viktigt att få kunskap om materialet, 
eftersom detta är ett material som endast Suzuki Garphyttan har tillgång till och den viktigaste 
produkten för SWP. Det man vill ha större vetskap om är vilken dragskivevinkel samt typ av 
dragskiva som ger bäst resultat för denna typ av tråd.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att få utökad förståelse för materialet och dess egenskaper vid dragning. 
Resultat från detta arbete kommer att införas som praxis i produktionen för produktgruppen. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att utvärdera resultat från tre olika varianter av dragskivor som används i produktion 
hos Suzuki Garphyttan; liten nibs, stor nibs och sten. Dragskivevinklarna vi kommer att utgå ifrån 
är 12° och 18°. Övriga parametrar kommer att vara konstanta. Tester kommer enbart utföras på 
slutdimension 3.60 mm. 
 
Vissa tester och resultat kommer av sekretesskäl endast att rapporteras internt till Suzuki 
Garphyttan. 
 

1.5 Mål 
Utvärdera hur trådens yta och materialegenskaper påverkas av val av dragskiva vid dragning av 
det rostfria materialet, för att det senare skall föras in i företagets standard för materialet. 
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2 Teori 
En litteraturstudie genomfördes i början av projektet. Studien är inriktad mot dragning av ett 
utskiljningshärdbart rostfritt stål och innefattar allmän teori om tråddragning och processen. 
Detta gjordes genom olika referenser, såsom litteratursökningar och muntliga kontakter. 
 

2.1 Materialet 
Detta material är ett metastabilt austenistiskt rostfritt stål med goda egenskaper i form av 
elasticitet och utmattning samt korrosionsbeständigt. Detta i kombination med en 
sammansättning av 17 % Cr, 7 % Ni och 1 % Al samt att materialet är utskiljningshärdbart ger 
utmärkta fjäderegenskaper och lämpar sig därför bra till olika typer av fjäderapplikationer [1]. 
Den mest förekommande applikationen för materialet är som fjädrar i insprutningspumpar till 
dieselmotorer. Materialet lämpar sig bra till denna applikation då de har goda 
korrosionsbeständighet samt goda utmattningsegenskaper. 
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2.2 Processen - Översikt 
 

 

2.2.1 Skalning 
Skalningen är den första delen i tråddragningsprocessen som kan ses i Figur 2.1. Anledningen till 
att man skalar valstråden innan dragning beror på att man vill åstadkomma en jämn och fin yta i 
syfte att förbättra utmattningsegenskaperna. Vid skalningen deformeras valstrådens ytskikt och 
martensit bildas. 
 
Skalning genomförs i två steg där valstråden först dras lätt, smörjs med ett smörjmedel för 
torrdragning och kyls för att i det andra steget dras genom skärverktyget [2]. Skalningen i 
processen görs för att eliminera ytdefekter. 

2.2.2 Värmebehandling 
Efter skalning skall tråden värmebehandlas för att få en dragbar yta då skalningen har gjort den 
hård. Innan värmebehandlingen kan ske måste avfettning genomföras. När värmebehandling 
genomförts beläggs tråden med smörjmedelsbärare för att sedan bli dragen i dragmaskinen. 

2.2.3 Dragning 
Tråddragning innebär att en tråd dras genom en s.k. dragskiva där utgångsdimensionen är 
mindre än ingångsdimensionen. På grund av den dimensionsförändring som sker genom plastisk 
deformation kommer tråden fortfarande ha samma volym men den totala längden kommer att 
öka. Materialets mekaniska egenskaperna förändras i dragningen på grund av den plastiska 
bearbetningen. [2] 

2.2.4 EC-provning 
EC-provning, som står för Eddy Current-testing, är en oförstörande provningsmetod. Defekter 
kan upptäckas genom att tråden rör sig genom ett magnetfält och avvikelser kan avläsas i ett 
diagram. Korta defekter upptäcks med hjälp av en Defektomat® medan långa upptäcks med en 
Cirkograph®. Om en defekt upptäcks, kommer den delen av tråden att färgmarkeras. 

Värme-
behandling 

 

Dragning 
EC- 

provning 

 

Skalning 

Figur 2.1 visar delarna i tråddragningsprocessen. 
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2.3 Tråddragning 
I dragningen går tråden genom ett antal delprocesser där den får sina egenskaper, bland annat 
hållfasthet. Egenskaperna kontrolleras under processen för att i största mån få bästa möjliga 
kvalitet . Dragprov och kontroll av kurvaturen är exempel på detta. 

2.3.1 Allmänt om tråddragning 
Skillnad på dimensionen innan och efter dragning kan beräknas med en formel för 
areareduktion, denna är viktig och användbar i utvärdering av tråddragningen. Beräkningen kan 
ses i ekvation 2.1. 
 
Reduktionsformel [3]: 
 

𝑟 = 1 − 𝐴
𝐴0

   (2.1)      

 
A = Area efter dragning [mm2] 
A0 = Area före dragning [mm2] 
 
Beroende på vilket resultat; diameter och kvalitet, man vill uppnå kan man behöva dra tråden 
fler gånger genom dragskivor med olika dimensioner. Val av material, smörjmedel och hastighet 
genom dragningsprocessen är viktiga faktorer som alla inverkar på materialets slutliga 
egenskaper. 
 
Vid dragning av tråd förändras, förutom dess diameter och längd, även dess egenskaper. Då de 
likaxliga kornen dras ut i dragriktningen och trycks ihop i tvärriktningen blir tråden hårdare, 
detta beror på ökad mängd dislokationer. Det kommer vara skillnad i hårdhet i ytskikt och kärna 
vilket beror på skjuvning, detta kallas inhomogen deformation. Homogen deformation önskas 
för bäst materialegenskaper, men det är endast i teorin som detta kan uppnås. Man kan 
minimera mängden inhomogen deformation genom att välja en dragskiva med en liten 
dragvinkel. [2] 
 
Sambandet mellan skivvinkel och inhomogen deformation kan beräknas genom Siebels formel 
som utläses i ekvation 2.2 [6]. 
 

𝐹 = 𝐴1 ∗ 𝑅𝑒𝑚 ∗ (𝑙𝑛 𝐴0
𝐴1

+ 2𝛼
3

+ 𝜇
𝛼
∗ 𝑙𝑛 𝐴0

𝐴1
)  (2.2) 

 
 
Med hjälp av denna formel kan beräkningar av den inhomogena deformationen genomföras, 
förutsatt att alla andra parametrar är kända. För fullständig förklaring av formel, se bilaga 1. 
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2.3.2 Smörjning  
För att vid tråddragning minska temperaturen och friktionen, skydda mot korrosion och för att 
undvika brott används smörjmedel. Tråden beläggs först med en smörjmedelsbärare, vilket har 
till uppgift att binda smörjmedlet till tråden. Några av de olika typer av smörjmedelsbärare som 
finns kan innehålla blandningar av exempelvis kalk, fosfat och kalk, koppar och kalk eller fosfat 
och borax [2]. Smörjmedelsbäraren kan tillföras genom att ringen doppas i ett bad eller så finns 
den in-line med dragningen. Den kan även i vissa fall blandas in i smörjmedlet.  
 
Tråden blir belagd med smörjmedlet på väg in i dragskivan. Det finns svårigheter att få tråden 
smord vid första draget men detta kan underlättas genom att öka dragskivevinkeln. Det är 
viktigt att hela trådens omkrets blir insmord för att undvika att torra fläckar uppstår, då dessa 
kan skada ytan genom fastsvetsning eller rivningar (repor) inne i dragskivan. [2] 

2.3.3 Dragskivor 
Det är viktigt att dragskivan är tillverkad i ett material som tål de stora påfrestningar som den 
utsetts för. Dragskivan måste vara hård, stå emot nötning samt ha hög E-modul och god 
värmeledningsförmåga. Diamant och hårdmetall är exempel på lämpliga material, då de 
uppfyller dessa krav. Hårdmetallsverktyg är tillverkade i olika sorters karbider, det vanligaste 
materialet att tillverka dragskivor i är wolframkarbid med bindemedlet kobolt. [2,4] 
 
  



 

7 
 

2.3.3.1 Geometri 

Dragskivans geometri beskrivs i Figur 2.2. Ofta rekommenderas att använda små ingångsvinklar, 
men det gäller att se upp eftersom det kan leda till att tråden hamnar fel i skivan på grund av 
långa deformationszoner. Ett lämpligt förhållande är att deformationszonens längd är hälften av 
dragkonan, det ger då större chans till en bättre smörjning. [2] 
 
 
 

 
Figur 2.2 ger en bild av skivans geometri. [5] 
 
  

d1 = bärningens diameter 
2α = dragkonans vinkel 
2β = ingångskonans vinkel 
2γ = utgångskonans vinkel 
L = dragkonans längd 
l = kontaktlängd 
lb = bärningens längd 
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2.3.3.2 Sten och nibs 

Dragskivor finns i flera olika varianter och är ett samlingsnamn för typerna dragsten (sten) och 
nibs. Stenen är den vanligaste metoden som används vid dragning. Skillnaden på stor och liten 
nibs är väggtjockleken, den inre geometrin är densamma, detta beskrivs i Figur 2.3. Stor nibs har 
tjockare vägg än den lilla vilket kan påverka resultaten vid dragning vad gäller kylning osv. 
 
 
 
 

  

a) 

b) 

Figur 2.3 visar skillnaden mellan a) liten nibs och b) stor nibs i genomskärning. 
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2.3.4 Dragskivevinkel 
Val av dragskivevinkel har stor inverkan på tråddragningens resultat. I normala fall har oftast 
den första dragskivan en vinkel som är ett par grader större än de efterföljande skivorna, 
eftersom reduktionen är som störst då samt att det är viktigt att tråden blir smord ordentligt i 
första draget. En lämplig riktlinje till hur stor dragskivevinkeln skall vara vid dragningen är att 
den bör vara hälften av reduktionen som skall åstadkommas (exempel: reduktion på 20% i 
dragningen ger dragvinkeln 10°) [5]. 

2.3.5 Dragmaskiner 
Före dragmaskinen kan tråden passera genom ett antal behållare där tråden blir tvättad och 
belagd med smörjmedelsbärare. I sista steget torkas tråden med varm luft. Därefter dras tråden 
genom en eller flera dragskivor i rad och diametern minskas till önskad dimension. Vid varje drag 
ökar temperaturen och kylning är nödvändig. Beroende på önskad slutdimension och 
egenskaper det bestämmas hur många drag tråden skall passera i maskinen. 
 

2.3.5.1 Dragblock 

Dragblocket har en viktig roll i dragmaskinen, då det är det som drar tråden framåt. Det är viktigt 
att tråden hamnar rätt och inte lappar över annan tråd, lösningen till det är blockets utformning; 
som med sina många olika vinklar på olika ställen av blocket håller tråden på plats. För att 
bibehålla kvaliteten i blocket är kontinuerligt underhåll ett måste. Att behandla blocken med 
wolframkarbid är mycket vanligt, det gör att blocket står emot nötning bättre. [2] 
 

2.3.5.2 Kylning 

Vid dragning ökar trådens temperatur kraftigt då den passerar en dragskiva. Kylningen sker på 
blocken. Det är viktigt att denna temperaturförhöjning går tillbaka innan tråden passerar nästa 
dragskiva för att undvika deformationsåldring eller att andra oönskade effekter uppstår. Om 
kylning inte sker i tillräcklig utsträckning kan det bero på att tråd och block har för kort 
kontakttid, draghastigheten bör i så fall sänkas. En annan anledning kan vara att det är för få 
varv med tråd lindat kring blocket eller att vattenkylningen inte fungerar som den ska. [2] 
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3 Utförande - Metod 
Produktionsförsöken kommer utföras i tre olika varianter och i två olika vinklar, totalt sex olika 
försök. Dragning och EC-provning av ringarna kommer utföras i produktionen tillsammans med 
operatör. Provpinnar och ringar som tas ut sparas till laborationstester som kommer utföras i 
TUs (Teknik och Utveckling) laboratorium hos Suzuki Garphyttan. Testerna som kommer utföras 
är martensithaltmätning, hårdhetsprofil, smörjmedelsmängd, ytsyning, draghållfasthet och 
brottgränsprovning. Utvärderingar kommer ske tillsammans med personal på avdelningen. 
 
FEM används för att teoretiskt beräkna fram deformationsförändringarna som sker vid de olika 
produktionsförsöken. De kommer genomföras på Örebro Universitet. 
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3.1 Produktionsförsök - Dragning 
Dragningen av tråden kommer att genomföras i dragmaskin 219 (DM 219). För alla trådringar 
som dras i detta projekt skall hastigheten vara konstant. Materialet har gått genom bärarbadet 
innan dragningen genomförs. Oavsett om försöket innefattar nibs eller sten, så är det endast i 
första draget som vinkeln varieras. Det andra draget följer på det första och görs med samma 
typ av dragskivetyp, dock alltid med ingångsvinkeln 12°. I det tredje och sista draget är det i alla 
försök en sten med ingångsvinkeln 12°, se Tabell 5.1 för tydlig överblick. Kylningen på sista 
blocket är enligt standard. Tråden i alla ringarna har samma utgångsdiameter och slutdiameter 
och innefattar tre drag. Provmaterial kommer att klippas efter respektive drag i både början och 
slutet av ringen vid dragningen. 
 

 
Tabell 3.1 visar uppbyggnaden av dragserien. 
 
Innan tråden dras måste den passera tre olika behållare där tråden tvättas och beläggs. Tvätten 
sker i den första behållaren med vatten, i den andra behållaren beläggs tråden med en 
smörjmedelsbärare för att slutligen torkas i luft. 
 
Dragblocken i DM 219 är tempererade för att kyla tråden. Kylning finns även i dragskivan där 
reduktionen sker. Denna kylning sker med vatten som inte är tempererat. Det förekommer både 
indirekt och direkt kylning. Stenen kyls med direkt kylning vilket innebär att vattnet har direkt 
kontakt med stenen. Nibsen däremot kyls med indirekt kylning, detta betyder att de placeras i 
en kylkropp som omsluts av vattnet. 
 
Enligt operatören vid dragmaskinen används helst nibs, då dessa är mycket lättare att byta ut 
och de har mer exakta dimensioner. Nackdelen med stenar är att de måste sitta i en behållare 
som är väldigt tung.  
 

3.1.1 Draghållfasthetsprovning 
Draghållfasthetsprov genomförs på tråden i anslutning till produktionen. Detta görs för att 
kontrollera att trådens brottgräns är inom toleranserna. Draghållfasthetsprovtråd som kommer 
direkt från dragmaskinen, men även på tråd som genomgår en värmebehandling, åldring. 
Resultaten på proverna måste vara inom toleranserna som är givna både före och efter 
åldringen.  
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3.2 Produktionsförsök - EC-provning 
Slutkontrollen, innan leverans, sker i EC-provningen där defekter på tråden upptäcks med en 
defektomat och en cirkograf. Tråden passerar genom mätutrustningen där utslag ges på en 
display om en defekt upptäcks. Utslaget kan ses som en topp i kurvan, se Figur 5.1. Vid utslag 
markeras tråden med färg där defekten finns. 
 
Så länge tråden är utan defekter och inte skall beläggas med färgmarkering har den hastigheten 
2 m/s genom testutrustningen. Då en defekt påträffas och en färgmarkering görs minskas 
hastigheten för att målning skall hinnas med. En ring kan vara godkänd trots många 
färgmarkeringar, detta beror på kundens krav. Ytterligare tester kan göras på labb för att 
säkerställa kvaliteten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 3.1 Kurva från cirkograf, markeringen visar en defekt. 
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3.3 Laborationstester 

3.3.1 Smörjmedelsmängdsmätning 
För att genomföra en smörjmedelsmängdsmätning genomgås ett antal steg. Först bör 
provpinnar klippas till i lämplig längd där dess vikt sedan antecknas. Därefter läggs pinnarna i en 
bägare med fosfatupplösare som är uppvärmt till ca 70°C. Efter 5 minuter antas tråden vara ren 
från smörjmedel och sköljs då av för att sedan torkas och svalna till rumstemperatur. Slutligen 
vägs provpinnarna igen för att beräkningar skall kunna utföras. 
 
Efter att smörjmedlet avlägsnats från provpinnarnas yta och vägningen är utförd sker 
beräkningen av smörjmedelsmängd som kan utläsas i ekvation 6.1. 
 
Beräkning: 
 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛    
 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛∗1000
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

= 𝑔/𝑘𝑔    (6.1)  

 
𝑔/𝑘𝑔

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑙.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙
= 𝑔/𝑚2  

 
Faktorerna som användes för våra dimensioner var: 
3,60 mm = 14,3364*10-2 
4,00 mm = 12,9028*10-2 
4,60 mm = 11,2197*10-2 
 

3.3.2 Martensithaltsmätning 
Vid genomförande av martensithaltsmätning behöver lämpliga provbitar kapas till. För att få 
säkrast resultat kapas fyra prov av varje dimension. Dessa vägs en och en på vågen där vikten 
registreras i programmet i datorn. Därefter läggs provet i en behållare som förs in i 
martensithaltsmätaren. Provet dras ut ur mätaren och med den kraft det krävs för draget kan 
den viktspecifika mättnadsmagnetismen beräknas för provet. Detta görs på varje prov för att 
sedan kunna beräkna ett medelvärde för varje dimension. För att senare få fram den 
procentuella martensithalten genomförs beräkningar i en excelmall. En felmarginal kan finnas på 
resultatet då även ferrit är magnetiskt och ger utslag i mätningen, detta rör sig dock endast om 
ett par procent. 
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3.3.3 Hårdhetsprofil 
För att göra en hårdhetsprofil kapas prov av tråden från de olika försöken dragna med sten och 
nibs. Dessa gjuts in i bakelit som sedan slipas och poleras för att få en repfri yta. Därefter görs 
mätningar i en hårdhetsmätare kopplad till en dator. Provningen genomförs enligt Vickers-
metoden. Efter ett antal inställningar i programmet gör maskinen automatiskt ett bestämt antal 
intryck längs tvärsnittet med en vikt av 500g vilket motsvarar HV0,5. Analys i datorn görs på 
dessa intryck för att bestämma provernas hårdhetsprofil som sedan kan utläsas ur ett diagram. 
 

3.3.4 Ytsyning 
Ytsyning genomförs på både ytor och tvärsnitt. Ytorna synas med ett stereomikroskop och 
tvärsnitten med ett metallmikroskop. Mikroskopen är kopplade till en dataskärm där 
möjligheten finns att ta bilder på det som mikroskopen visar.  
 
Genom att syna ytor kan man få en tydlig bild av vilka defekter som förekommer och i många fall 
även vad de har orsakats av. För att bestämma ytråheten och djupet på defekter studeras 
tvärsnittet. Detta görs på en provpinne som gjutits in i bakelit. Ytråheten kan grovt uppskattas 
genom mätning i programmet som mikroskopet är kopplat till. För att få ett bra mått på 
ytråheten mäts skillnaden mellan en topp och en dal i ytan. 
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4 FEM-analys 
 
Två FEM-beräkningar, Figur 4.1 och Figur 4.2, visar skillnad i deformation beroende på om 
ingångsvinkel 12° eller 18° används vid dragning. Detta gjordes för att få en bild över hur 
deformationen är fördelad i tråden. Analysen utfördes på första draget där reduktionen är som 
störst. De parametrar som analysen bygger på är geometri på en stor nibs, dimension på tråd, 
sträckgräns före och efter draget samt draghastighet.  
 
Tråden dragen med ingångsvinkeln 12° har höga deformationer i ytskiktet men i övrigt är 
deformationen jämnt fördelad, se Figur 4.1. Troligtvis kommer inhomogen deformation uppstå i 
ytan vilket gör materialet hårdare där.  
 
I Figur 4.2 ses deformationen i tråden vid ingångsvinkeln 18°. Deformationen i detta fall är stor i 
ytan samt mer djupgående i tråden till skillnad från tråd dragen med ingångsvinkel 12° (Figur 
4.1). Enligt teorin skall den inhomogena deformationen öka vid en större ingångsvinkel. De 
analyser som genomförts i FEM stämmer överens med den teorin. 
 

 
Figur 4.1 visar deformationen i tråden dragen med ingångsvinkeln 12°. 
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Figur 4.2 visar deformationen i tråden dragen med ingångsvinkeln 18°. 
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5 Resultat och diskussion 
Nedan följer resultat och analys av de olika tester som utförts. 
 

5.1 EC-provning 
EC-provningen resulterade i att båda ringarna dragna med nibs 12° fick kasseras. Ringen som 
drogs med stor nibs hade för många felmarkeringar redan när 100 kg passerat genom EC-
utrustningen, vilket kan ses i Figur 5.1. Cirkografen gav utslag för 68 defekter vilket inte kan 
godkännas på denna mängd tråd. En godkänd ring skall ha högst 50 färgmarkeringar för att bli 
godkänd. Vid kontroll av ringen dragen med liten nibs hann en större mängd passera innan 
avbrott. Vid ca 530 kg fanns det 151 felmarkeringar på tråden. 
 
Då första delen av ringen i EC-provningen är den sista delen som drogs, visar kurvan för tråd 
dragen med sten på att dess yta hade färre defekter i slutet av dragningen.  
Det resultat som blev bäst av dessa tre är den ring som drogs med sten. Hela ringen, ca 800 kg, 
kontrollerades och resultatet blev totalt 89 färgmarkeringar. Till skillnad från resultatet med 
liten nibs blev tråden dragen med sten bättre i början av dragningen, alltså slutet av EC-
provningen. Hela resultatet finns ifyllt i tabell, se bilaga 2. 
 

 
Figur 5.1 visar resultatet av EC-provningen för tråd dragen med ingångsvinkel 12°. 
 
Vid EC-provning av tråd dragen med ingångsvinkel 18° avbröts samtliga tester i ett tidigt skede 
då alltför många fel upptäcktes. Allra sämst resultat gav tråden dragen med stor nibs. I detta fall 
låg brusnivån på drygt 100 medan alla resterande ringar gav en nivå på 20-40. I bilaga 3 finns 
bilder från EC-provningen för både ingångsvinkeln 12° och 18°.  
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5.2 Smörjmedelsmängd 
Som Figur 5.2 visar är smörjningen varierande i de olika dragen med de olika metoderna, 
fullständiga data se bilaga 4. Smörjmedelsmängden i de tester som gjorts är relativt hög. Tråden 
är som mest belagd med drygt 3 g/m2. Resultatet visar att tråden dragen med sten och stor nibs, 
12°, samt stenen med ingångsvinkeln 18° har en mer jämn smörjning i alla dragen. Dock 
utmärker sig smörjmedelsmängden hos tråd dragen med sten 18° då den beläggs mest efter 
andra draget till skillnad från de andra två som har mest i första och sista draget.  
 
Smörjningen på ringen dragen med liten nibs 12° skiljer sig markant från de andra ringarna. Där 
syns tydligt att smörjmedelsmängden i första draget är mindre vilket kan påverka ytan, god 
smörjning i första draget är viktigt enligt teorin. Mängden smörjmedel på tråden dragen med 
liten nibs 12° ligger mellan ca 0,5 - 1 g/m2 i första draget. I andra draget ökar mängden dock till 
ca 1,6 g/m2 för att sedan minska vid sista draget. 
 
Tråden dragen med liten och stor nibs, 18°, har i stort sett samma mängd smörjmedel vid första 
och sista draget. I det andra draget har liten nibs en större mängd smörjmedel, ca 0,6 g/m2 mer, 
än stor nibs. Det bör inte bero på ingångsvinkeln 18° då det i andra draget används 12° i 
ingångsvinkel. 
 
Vid första draget används enligt teorin ofta en något större ingångsvinkel för att tråden inte skall 
få kontakt med ingångskonan då det kan medföra att tråden inte blir belagd runt om. Bortsett 
från resultatet av liten nibs 12°, har all tråd dragen med 18° belagts med en mindre mängd 
smörjmedel än de med ingångsvinkel 12°. 
 

 
Figur 5.2 Diagrammet visar mängd smörjmedel efter respektive drag. 
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5.3 Martensithalt 
Resultatet redovisas i tabell, se bilaga 5, och Figur 5.3. I diagrammet syns tydligt att kurvorna för 
ringarna dragna genom 12° går mot samma värde i sista draget. Den största avvikelsen syns 
efter första draget med liten nibs, 12°, då martensithalten är betydligt högre än de andra, där 
tråden dragen med liten nibs innehåller ca 15 % högre martensithalt. Detta kan bero på 
slumpmässiga variationer i processen. Resultatet kan alltså inte anses tillförlitligt. 
 
De tre försöken som dragits med ingångsvinkeln 18° har liknande kurvor i diagrammet för 
martensithalt, Figur 5.3. I diagrammet kan ses att martensithalten ligger runt 8 % efter första 
draget för att sedan stiga till 25-30 % efter det andra draget. Efter sista draget ligger 
martensithalten något högre än för tråden dragen med 12°, i detta fall hamnar den runt 55 %. 
 

 
Figur 5.3 visar den procentuella martensithalten i de olika dragen för de olika dimensionerna. 
 

5.4 Hårdhetsprofil 
I Figur 5.4 kan hårdheten över tvärsnittet efter första draget utläsas, fullständig data kan ses i 
bilaga 6. Hårdheten är något högre för tråden dragen med liten nibs 12° till skillnad från de 
andra testerna. Detta resultat skulle kunna kopplas till martensithalten då även den är högre 
efter första draget hos liten nibs 12°. Kurvorna i diagrammet för tråd dragen med sten och stor 
nibs, 12° följer varandra över tvärsnittet vilket beror på deras lika hårdhetsprofiler. Dessa följs 
även någorlunda av tråden dragen med sten och stor nibs, 18°, dock är dessa två kurvor något 
mer instabila då de har större variation i hårdhetsprofil över tvärsnittet. Variationer kan bero på 
att låga vikter har använts vid hårdhetsmätningen, vilket kan orsaka osäkerhet i resultatet. Låga 
vikter används i detta fall för att materialet är relativt mjukt. 
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I figuren syns även hårdhetsprofilen för tråden dragen med liten nibs, 18°. Den utmärker sig 
genom att vara den profilen med lägst hårdhet efter första draget, till skillnad från liten nibs 12° 
som visade på högst hårdhetsprofil av alla tester. Efter sista draget ändras hårdhetsprofilen för 
tråd dragen med liten nibs 18°, vilket kan ses i Figur 5.5. Från att ha varit den tråd med lägst 
hårdhet får den nu högst hårdhet jämfört med de andra testerna. 
 
Efter sista draget sammanfaller kurvorna för de olika försöken, dock med viss spridning, detta 
kan ses i Figur 5.5. Även detta kan kopplas till martensithalten efter sista draget då alla 
innefattar omkring samma procentuella mängd martensit. 
 
Intrycken som gjorts över tvärsnittet visar att tråden i allmänhet är hårdare i ytan. Sannolikt 
beror detta på den inhomogena deformationen som kan uppstå vid dragningen. I diagrammet 
syns att tråden dragen med ingångsvinkeln 18° har en något högre hårdhet i ytan. Detta kan 
kopplas till FEM-analysen som visar på att det kan bildas mer inhomogen deformation i ytan på 
tråden. I Figur 5.6 visas medelvärdet av hårdhetsprofilen för tråd dragen med 12° respektive 18° 
oavsett vilken typ av dragskiva som använts. Där syns tydligt att tråden blir hårdare efter första 
draget då den är dragen med 12°. Detta ändras efter sista draget då istället tråden dragen med 
18° visar en hårdare profil. För fullständig data, se bilaga 6. 
 

 
 Figur 5.4 visar hur hårdheten varierar längs tvärsnittet. 
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Figur 5.5 visar hur hårdheten varierar längs tvärsnittet. 

 
  
  

400 

420 

440 

460 

480 

500 

Hå
rd

he
t [

HV
0,

5]
 

Tvärsnitt [mm] 

Hårdhetsprofil, drag 3 

Sten 12° 

Liten nibs 12° 

Stor nibs 12° 

Sten 18° 

Liten nibs 18° 

Stor nibs 18° 

Figur 5.6 visar medelvärdet av hårdhetsprofilen. 



 

22 
 

5.5 Draghållfasthet 
Data som framkom av dragproven som genomfördes på slutdimensionen på alla försök i början 
och slutet av trådringen visar att relativt jämna. Det som skiljer sig i Tabell 5.7 är brottgränsen 
före och efter åldringen, Rm1 och Rm2. Brottgränsen för de försök som drogs med 18° 
ingångsvinkel är något högre.  

 
Tabell 5.7 visar resultat från dragprov. 
 

5.6 Ytsyning 
Över lag såg tråden från alla försök relativt lika ut vid ytsyningen av slutdimension, se bilaga 7. 
Den hade vissa partier som var fin men däremellan fanns defekter av olika slag. Även ytråheten 
mättes upp på alla prover, se bilaga 8. Det fanns inga större skillnader på ytråheten mellan de 
olika proverna. Ytorna som synades för försöken med ingångsvinkel 18° var något sämre vilket 
även kan kopplas till EC-provningens resultat som även det visade på att dessa gav ett sämre 
resultat. 
 
Vid syning av ytan på tråden dragen med sten 18° upptäcktes en del defekter som kan ha 
uppkommit från dragningen. Defekten kan ses i Figur 5.8 a) och är huvudsakligen längsgående 
repor. Vid jämförelse med tråden dragen med sten 12° var den tråd dragen med sten 18° 
betydligt repigare. Vid kontroll av tråden, med mikrometer,  innan den drogs med 18° 
ingångsvinkel kändes det tydligt att ytan innehöll defekter. Dessa hade då troligtvis inte helt 
försvunnit efter de tre dragen utan fanns fortfarande kvar på ytan. 
 
I Figur 5.8 b) syns en repa som slutar i en knapp. En knapp kan beskrivas som material som rivits 
upp och sedan plattats till, en fördjupning som sedan täckts över med ett lock. Denna typ av 
defekt uppkommer vanligtvis vid ugnen. Sådana defekter kunde ses på ytan hos tråd dragen 
med liten nibs 12°. En annan defekt som fanns på denna tråd var en repa som kan urskiljas i 
Figur 5.8 c) men denna har troligtvis uppkommit vid dragningen. 
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Vid syning av tråden dragen med stor nibs 18° upptäcktes tvärsprickor, vilket är en allvarlig 
defekt. Defekten kan ses i Figur 5.8 d).  

  

a) b) 

c) d) 

Figur 5.8 visar exempel på defekter som kan uppstå på tråden; a) längsgående repor, b) repa med knapp, c) repig yta samt 
d) tvärsprickor. 
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6 Slutsatser 
Den största avvikelsen i många av resultaten gavs av liten nibs 12°. På denna tråd var 
smörjmedelsmängden låg efter första draget vilket resulterar i högre friktion. Detta i sin tur kan 
vara orsaken till att martensithalten ökade efter första draget samt att hårdhetsprofilen för 
denna tråd gav högre värden vid mätningen än vad de resterande provresultaten gav. 
Anledningen till denna avvikelse kan vara svår att lokalisera då resultatet påverkas av många 
faktorer i processen där variationer kan förekomma. Men en förklaring till dessa avvikelser hos 
försöken gjorda med liten nibs 12° kan bero på dess geometri. Liten nibs 18° som inte har dessa 
avvikelser har en något större ingångsvinkeln vilket medför att tråden drar med sig mer 
smörjmedel in i nibsen än vad liten nibs med 12° i ingångsvinkel gör, då kontaktlängden är 
kortare med 18° ingångsvinkel. Ännu en faktor som inverkar på resultatet är att ingångskonan 
hos liten nibs är relativt kort i jämförelse med sten och stor nibs. Eftersom nibsen med 18° i 
ingångsvinkel drar med mer smörjmedel kan detta i sin tur reducera friktionen.  
 
Ingen större skillnad kan ses mellan sten och stor nibs med ingångsvinkeln 12°, då 
hårdhetsprofilen och martensithalten jämförts. Inte heller mellan sten och nibs med 
ingångsvinkeln 18° kan några större skillnader ses. 
 
Vid jämförelse av resultat mellan ingångsvinkel 12° och 18° finns en del skillnader. Vid FEM-
analysen fås en tydlig bild över fördelning av deformation i tråden. Den visar att vid 18° 
ingångsvinkel bildas stora deformationer i ytan vilket kan vara inhomogen deformation. Detta 
stämmer då överens med de resultat som framkommit av martensithaltsmätningen, 
hårdhetsprofilen samt brottgränsen då resultaten i dessa tester över lag har visat ett något 
högre värde än för resultaten för 12° ingångsvinkel. Vid granskning av hårdhetsprofilen syns att 
ytan på tråden har en högre hårdhet än centrum, vilket kan bero på den inhomogena 
deformationen som bildats i ytan efter första draget. Generellt hade tråd dragen med 18° fler 
ytdefekter än tråd dragen med 12°. Detta skulle kunna kopplas till att smörjmedelsmängden 
generellt  var lägre då 18° ingångsvinkel användes. Men troligtvis hittades dessa defekter vid 
ytsyningen för att tråden redan var i dåligt skick innan den drogs i dragmaskinen.  
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7 Rekommendation 
Efter dessa slutsatser rekommenderas att den nuvarande standarden inte ändras då fler tester, 
framförallt utmattningstester, behöver genomföras för att säkerställa kvaliteten på tråden. 
Resultatet av detta projekt visar inte på några större skillnader beroende på användning av nibs 
eller sten med ingångsvinkeln 12° eller 18°. Däremot har liten nibs 12° skiljt sig från mängden 
med ett utstickande resultat och rekommenderas därför inte. Stor nibs 18° ses inte heller som 
något bra val då ytan inte varit tillfredställande. Resultatet för dessa två får dock inte förkastas 
då det finns variationer i processen som kan ha orsakat dessa negativa avvikelser. 
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Siebels formel: 

 

             
  

  
  

  

 
 

 

 
    

  

  
   

 

 

F = Dragkraft [N] 

A0 = Tvärsnittsarea före draget [mm2] 

A1 = Tvärsnittsarea efter draget [mm2] 

α = Halva dragskivevinkel [rad] 

µ = Friktionskoefficient  

Rem = Medelflytspänning [MPa] 

 

Ingående termer i Siebels formel: 

   
  

  
  = Homogen deformation 

  

 
 = Inhomogen deformation 

 

 
    

  

  
  =Friktion 
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Tabell B2.1 Fullständig resultat av EC-provning för tråd dragen med sten, ingångsvinkeln 12°. 

 
 
 
 

 
Tabell B2.2 Fullständig resultat av EC-provning för tråd dragen med liten nibs, ingångsvinkeln 12°. 

 
 
 

 
Tabell B2.3 Fullständig resultat av EC-provning för tråd dragen med stor nibs, ingångsvinkeln 12°. 
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Figur B3.1 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med sten, ingångsvinkeln 12°. 

 

 

 
Figur B3.2 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med liten nibs, ingångsvinkeln 12°. 



 

 
Figur B3.3 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med stor nibs, ingångsvinkeln 12°. 

 
 

 
Figur B3.4 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med sten, ingångsvinkeln 18°.



 

 

 
Figur B3.5 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med liten nibs, ingångsvinkeln 18°. 

 
 

 
Figur B3.6 Grafen är ett utdrag av resultat av EC-provning för tråd dragen med stor nibs, ingångsvinkeln 18°.
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Tabell B4.1 Fullständig data över smörjmedelsmängd för tråd dragen med ingångsvinkel 12°. 
 
 
 

 
Tabell B4.2 Fullständig data över smörjmedelsmängd för tråd dragen med ingångsvinkel 18°. 
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Tabell B5.1 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med sten, ingångsvinkel 12°. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tabell B5.2 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med liten nibs, ingångsvinkel 12°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell B5.3 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med stor nibs, ingångsvinkel 12°.



 

 
Tabell B5.4 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med sten, ingångsvinkel 18°. 

 
 
 

 
Tabell B5.5 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med liten nibs, ingångsvinkel 18°. 

 
 

 
Tabell B5.6 Fullständig data över martensithalt för tråd dragen med stor nibs, ingångsvinkel 18°.



Bilaga 6  

 
 

 
 

 
 

 
Tabell B6.1 Data för hårdhetsprofil, drag 1, 12° Tabell B6.2 Data för hårdhetsprofil, drag 1, 18° 

 

 
 

Tabell B6.3 Data för hårdhetsprofil, drag 3, 12° Tabell B6.4 Data för hårdhetsprofil, drag 3, 18° 
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Figur B7.1 Tråd dragen med liten nibs 12°, fin yta. 
 
 
 

 
Figur B7.2 Tråd dragen med stor nibs 12°, fin yta. 



 

 

 
Figur B7.3 Tråd dragen med sten 12°, fin yta. 

 
 

 
Figur B7.4 Tråd dragen med liten nibs 18°, fin yta.



 

 
 

Figur B7.5 Tråd dragen med stor nibs 18°, fin yta. 
 
 

 
Figur B7.6 Tråd dragen med sten 18°, fin yta.
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Figur B8.1 Ytråhet hos tråd dragen med liten nibs 12°. 

 

 
 
 

 
Figur B8.2 Ytråhet hos tråd dragen med stor nibs 12°.



 

 

 
Figur B8.3 Ytråhet hos tråd dragen med sten 12°. 

 
 
 

 
Figur B8.4 Ytråhet hos tråd dragen med liten nibs 18°. 



 

 

 
Figur B8.5 Ytråhet hos tråd dragen med stor nibs 18°. 

 
 

 
Figur B8.6 Ytråhet hos tråd dragen med sten 18°. 
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