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Abstract

Utveckling av processparametrar inom en hårdmetallindustri

Development of process parameters in a hard metal
industry

Maria Sundman

This report analyzes and examines a hypothesis for finding a method to optimize the
length of the delubrication process time based on a total charge weight. The work has
focused on the holding time for delubrication and the total charge weight.
An important step in the manufacturing chain of cutting tools is when the green
bodies undergo the sintering process. Today, the delubrication step has the same
process time independent of the total charge weight. An implementation of a method
to adjust the delubrication process time would give more consistent quality of the
cutting tool´s internal characteristics but also reduce the time course of the sintering
process. In the present project two methods for this goal were tested, the
development of an algorithm and a weight interval subdivision with associated
delubrication process times.
During delubrication a pressure increase is observed due to the decomposition of the
PEG in the powder mixture. Previously, a larger total charge weight both increased
the magnitude of the pressure increase and prolonged the time this increase took to
return to the background pressure level. Earlier analysis of historical process data
showed indications of the possibility of developing an algorithm between total charge
weight and the time period defined by the time remaining for the delubricating stage
after the pressure increase has returned to its base level. This algorithm could then
be implemented in production and lead to a charge weight adjusted delubrication
process time, i.e. larger charge weights will need a longer delubricating period.
A second method, involving a weight interval subdivision with specific associated
delubrication process times, was developed and a test was performed to determine
whether these ranges affected the quality of the sintering process.
The results from the tests and the analysis of historical process data led to the
conclusion that the hypothesis of dependence between the delubrication process time
and the total charge weight was not justified for the process investigated. Through
regression analysis it was found that the delubrication process did not depend
significantly on the charge weight.
The work resulted in a modification so that the delubrication process time could
theoretically be shortened by approximately 60 minutes for the investigated process
independent of the total charge weight. Further analysis and tests are needed to find
the most optimal time reduction of the delubrication process without negatively
affecting the internal properties of the inserts.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

AB Sandvik Coromant är globalt marknadsledande tillverkare av hårdmetallskär. Dessa skär 

används inom industrin för metallbearbetning vid svarvning samt fräsning och kräver en hög 

såväl som jämn kvalitet under tillverkningsprocessen. 

Man utgår från att blanda råvaror som volframkarbid och kobolt tillsammans med andra ämnen 

som ger skären deras önskade egenskaper. Hårdmetallpulvret pressas sedan i formar under ett 

högt tryck för att formas till den önskade geometrin. 

För att pulvret ska bakas samman och bli till hårdmetallskär så genomgår de en så kallad 

sintringsprocess som innebär att skären värms upp till höga temperaturer efter specifika recept 

och beroende av vilken pulverblandning de består av. Första stadiet i sintringsprocessen är då 

pressbindemedlet PEG (polyetylenglykol)drivs av från skären. Det är viktigt att all PEG drivs 

bort och under rätt förutsättningar för att skären ska få de egenskaper som önskas. Om denna 

process rubbas får man en ojämn avdrivning som leder till att skären får bl.a. ojämna kolhalter, 

ökad porositet, vilket i slutändan leder till kvalitets problem. 

En hypotes som funnits c:a tio år tillbaka är att längden på denna avdrivningstid ska kunna 

anpassas utifrån hur mycket en ugns last väger, d.v.s. en lättare last ska kunna ha en kortare 

avdrivningstid än en tyngre utan att kvalitén på hårdmetallskären ska påverkas. En 

anpassningsbar avdrivningstid skulle i sådana fall leda till förkortad bearbetningstid och en 

jämnare kvalitet på hårdmetallskären. 

Genom att analysera historiska processdata för ett år tillbaka, hos en utvald ugn, undersöktes om 

hypotesen stämde. Utifrån dessa data togs en matematisk ekvation fram som beskriver hur 

längden på avdrivningen beror av ugnslasten. Det testades även en enklare metod med att enbart 

dela in tre teoretiska viktintervall med tre respektive förprogrammerade avdrivningslängder. 

Utifrån analys av diagram samt praktiska testkörningar kunde slutsatsen dras att ett sådant 

matematiskt samband inte längre var gångbart genom att ugnarna har genomgått regelbundna 

ombyggnationer sedan hypotesen för tio år sedan formulerades. En enklare 

viktintervallsindelning kan användas i produktionen men skulle vara onödig då arbetet ändå 

resulterade i att hålltiden för avdrivningssteget bör kunna kortas ned approximativt 60 minuter för 

viktiga produktionssteg oberoende av den totala lastvikten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En del utav Sandvik Tooling är AB Sandvik Coromant vilka är marknadsledande inom 

tillverkning av hårdmetallverktyg och tillhörande system för metallbearbetning. Sandvik 

Coromant i Gimo är världens största fabrik för tillverkning av hårdmetallskär och har idag ca 

1700 anställda. Sandvikkoncernens höga kvalitet är vida känt och verktygen används bl.a. inom 

bil-, flyg- och verkstadsindustrin där höga krav på jämn kvalitet ställs. 

Ett viktigt steg i tillverkningskedjan för skär är då pressade ämnen genomgår sintring. Under 

denna process finns det många variabler som kan påverka slutproduktens prestanda [19]. För att 

få så höga prestanda som möjligt pågår ständiga utvecklingar av företagets tillverknings-

processer. Beroende av hårdmetallpulvrets sammansättning och kornstorlek, och den önskade 

fassammansättningen i skären, finns det olika sintringsprocesser som är anpassade specifikt för 

respektive pulversort [1-2]. Variabler som skiljer mellan de olika sintringsprocesserna och som 

kan tänkas påverka skärens prestanda är bl.a. temperatur, ugnsatmosfären samt tidsförloppet för 

varje delsteg inom sintringsprocessen [19].  

Under första delen av sintringsprocessen sker den viktiga avdrivningen av polymeren 

polyetylenglykol (PEG) som agerar som pressbindemedel och har tillförts pulverblandningen för 

att ge en önskad geometri av ämnena vid pressningen. Idag pågår avdrivningen lika länge 

oberoende av den totala chargevikten
1
. Tidigare undersökningar indikerar möjligheter att kunna 

optimera längden på avdrivningen beroende på den totala chargevikten 

 [4,13-15]. Det är viktigt att avdrivningen utförs under tillräckligt lång tid för att förhindra att 

pressbindemedlet finns kvar i ämnena eftersom det kan leda till förhöjd kolhalt samtidigt som den 

inte får fortgå för länge så att kolhalten istället blir lägre än önskat. Obalans i avdrivningsskedet 

leder till ojämna kolhalter då det kan leda till fysikaliska egenskaper som inte är önskvärda hos 

slutprodukten [4]. Genom att hitta en metod som kan anpassa längden på avdrivningsförloppet 

mot den totala chargevikten i vakuumsintringsugnarna
2
 kan man hoppas uppnå en jämnare 

kvalitet hos skären.  

1.2 Framställning av skär 

1.2.1 Pulvertillverkning 

Vid pulvertillverkningen blandas olika hårdmetallkomponenter enligt specifika recept och mals 

till önskad kornstorlek där huvudbeståndsdelen vanligtvis är volframkarbid (WC) men även 

titankarbid (TiC) och tantalniobkarbid ((Ta, Nb)C) beroende på önskade egenskaper. Som 

bindemedel används framförallt kobolt (Co), men även nickel (Ni), järn(Fe) eller någon legering 

av dem förekommer också. För framställning av olika pulverblandningar är kornstorlek hos WC, 

                                                 
1
 Chargevikt: Den totala lastvikten av ämnen som ingår i en och samma ugnskörning. Varje charge innehåller en stor 

mängd olika pulverblandningar och geometrier. 
2
 Vakuumsintringsugn: Förklaring hittas under 1.2.5. 
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mängden Co, kolhalten och tillsatsen av inhibitorer viktiga parametrar för slutproduktens olika 

mekaniska och fysikaliska egenskaper. Idag ligger kornstorleken för WC omkring 0,5-10 µm och 

för att förhindra en abnorm korntillväxt eller kontrollera kornformen av WC vid sintringen kan 

man tillföra bl.a. karbider som TiC, TaC, VC eller Cr3C2 som inhibitorer. För sammanpressning 

av pulvret till den önskade geometrin tillsätts ett pressbindemedel till pulverblandningen, 

polyetylenglykol (PEG)
3
 [1,10]. Den formade geometrin kallas i det pressade stadiet för 

grönkropp. Det finns ett stort antal olika pulverblandningar där alla har olika krav på 

sammansättningen och processbehandling. 

1.2.2 Fasdiagram WC-Co 

Under sintringsprocessen påverkar faktorer som tryck, temperatur, pulversammansättning och 

förekomsten av metastabila faser hårdmetallens slutegenskaper. Inom hårdmetallindustrin gäller 

det att röra sig inom rätt fasområde för att få de egenskaper man önskar hos slutprodukten [11]. 

 
Figur 1.1 Pseudobinärt fasdiagram över 12 % Co -WC taget från ternära fasdiagrammet Co-W-C.                                   

Bild från ref (19). Beteckningen fcc avser kobolt (ccp-struktur). 

Beroende på hur kolpotentialen varierar i ugnsatmosfären jämfört med den i karbidlegeringen kan 

en uppkolning eller avkolning av ämnet ske. Det är viktigt att hålla en jämn kolpotential under 

sintringsprocessen då det önskas en sammansättning av hexagonal WC (alfafas) och kubisk 

kobolt (betafas). Från det pseudobinära fasdiagrammet för 12 % Co -WC ses vid 1000 °C ett 

snävt arbetsområde (se Figur 1.1, röd pil) där ett underskott av kol leder till bildning av etafasen, 

(W,Co)6C, och vid ett överskott bildas grafit. Dessa faser är normalt inte önskvärda då de ändrar 

egenskaper hos skäret samtidigt som de till viss grad kan utnyttjas beroende på 

applikationsområde genom att bidra med förändrade mekaniska kvaliteter som sprödhet, seghet 

och hårdhet hos slutprodukten. Med avseende på det snäva arbetsområdet är det av yttersta vikt 

att lyckas hitta samt hålla specifika temperaturer, rampningstider och rätt stökiometri av kol 

under sintringsförloppet för att önskade kemiska och fysikaliska egenskaper ska uppnås [1,11-

12]. 

                                                 
3
 PEG: En polymer uppbyggd av kolvätesyrekedjor med varierande längder. 
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1.2.3 Pressning 

Hårdmetallpulvret pressas sedan under specificerade tryck till önskad geometri varvid en robot 

plockar och placerar grönkropparna på en grafittallrik. Ämnena borstas och kontrolleras innan de 

förs vidare till sintringen för vidare bearbetning. Beroende på vilken pulverblandning som 

ämnena är pressade av körs de sedan i specifika sintringsprocesser [1]. 

1.2.4 Sintringsprocess 

Sintring är en termisk process där hela provet upphettas till eller strax över smältpunkten för 

bindefasen varvid bindningskrafterna mellan beståndsdelarna ökar. Genom masstransport från 

små partiklar med hög ytenergi till större partiklar sker en energisänkning vilket leder till 

porförslutning samt korntillväxt. Vid Sandvik Coromant utnyttjas s.k. smältfassintring vid 

tillverkningen av hårdmetallskär, där bindemetallens (Co) ytspänning och huvudbeståndsdelens, 

WC, förmåga att lösa sig i den smälta bindefasen är avgörande faktorer för sintringshastigheten 

[1,3,12]. 

 
Figur 1.2 Sintringscykel: 1) avdrivning, 2) vakuumsintring, 3) gassintring samt smältfassintring och 4) kylning. Bild från 

ref (19). 

Sintringsprocessen indelas i fyra huvudsteg: avdrivning, vakuumsintring, 

gassintring/smältfassintring och kylning, där olika processer kräver specifika hålltider, 

gasatmosfärer, temperaturer och tryck [1]. 
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1.2.5  Vakuumsintringsugn 

Vakuumsintringsugn är byggda för att klara av 

försintring samt sintring under reglering av 

tryck. De har olika faktorer som skiljer dem åt 

och som leder det till att sintringskurvorna kan 

skilja sig från varandra. Gemensamt är dock att 

de har elektrisk uppvärmning s.k. värmeelement 

som är placerade vid långsidorna av ugnsburen, 

och att chargen omges av en isoleringsbur som 

genomflödas av olika gaser. Packning av en 

charge sker genom att operatören lastar 

grafittallrikar med ämnen på från samma process i vanligtvis sex staplar (se Figur 1.3) med en 

ugnsanpassad höjd. Även sintringskontroller
4
 placeras på bestämda platser. När detta gjorts lastas 

chargen och sintras sedan utifrån den specifika processen för ingående order [1,14-15]. 

1.2.6 Avdrivning 

Under första delen av sintringsförloppet sker avdrivningen (se Figur 1.2) av pressbindemedlet 

polyetylenglykol (PEG) under en konstant vätgasatmosfär. PEG agerar som pressbindemedel för 

att stärka den önskade geometrin under pressningen och är en polymer som är uppbyggd av långa 

kol-, väte- och syre- kedjor. Produkter som bildas och förbränns under avdrivningen är CO, CO2, 

H2O, CH4 och CxHyOz. En pressad kropp består av ca 20 vol% PEG vilket leder till en krympning 

av ämnena under sintringsförloppet [1-3,12].                          

Polyetylenglykol (PEG): HOCH2CH2(OCH2CH2)n där n ≥ 3   [20] 

 
Figur 1.4 Diagram över avdrivningsperioden. Rosa kurva visar tryckreglerventilens justering som varierar för att hålla 

ett konstant ugnstryck. Blå kurva visar ett jämt ugnstryck under avdrivningen. Inringat område visar avdrivningstoppen. 

Bild från (19). 

Under hela avdrivningsprocessen hålls ugnstrycket relativt konstant genom en tryckreglerventil 

och man får en s.k. teoretiskt idealisk avdrivningskurva(se rosa avdrivningskurva i Figur 1.4). Ett 

värde på 4 mA (lågt tryck i kammaren) innebär stängd ventil och 20 mA (högt tryck i kammaren) 

en fullt öppen ventil. (Idag finns en larmgräns som innebär att operatören får ett larm om 

tryckregleringsventilen vid avdrivningsprocessen befinner sig mer än 10 minuter vid 16 mA 

[9,16].) 

                                                 
4
 Sintringskontroll: Provbitar som ger en indirekt processkontroll, se 1.2.11.. 

 
Figur 1.3 Ugnsburen med sex staplar av 

grafittallrikar. Svart triangel syftar på placering av 

sintringskontroller. Röda trianglar syftar på 

placering av testkörningarnas sintringskontroller. 

Gröna rektanglar visar värmeelementens placering. 

Tid (min) 

(m
A

) 
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För att förhindra reaktion mellan syre och kväve i början av avdrivningsprocessen fylls ugnen 

med argon varvid en tryckökning sker(se Figur 1.4). När sedan vätgasen som är lättare tillförs 

inför avdrivningens start trycks argonet ut och ugnstrycket sjunker varvid man tydligt ser ett 

minimum för tryckreglerventilens signal. 

Avdrivningen startar under långsam upphettning och i vätgasatmosfär där vätet dels har syftet att 

förhindra krackning men även underlättar nedbrytningen av de långa kolvätena. PEG har en 

smältpunkt på ca 70°C [19]. Den exoterma avdrivningen av PEG startar vid ca 200°C och fortgår 

fram till ca 300°C vilket kan iakttas som en tryckökning.  

Det förekommer kondenserad PEG som inte förbränts och för att bli av med denna får 

avdrivnings-processen fortgå upp till 450°C (se fig 1.2). Inom detta temperaturintervall sker 

också reduktion av oönskade oxider som volfram- och koboltoxider [1-3,9,12]. 

Avdrivningsprocessens kurva i PI
5
 bör följa angivna börvärden för att ge en optimal avdrivning. 

Avslutningsfasen av avdrivningstoppen (se Figur 1.4) bör vara placerad på en lägre nivå än den 

nivå där avdrivningen startade. Vid fulländad avdrivning ska all PEG ha avdrivits och enbart 

vätgas reglerar trycket i kammaren dvs. inga gasformiga restprodukter från avdrivningen ska 

existera och öka trycket. Arean under avdrivningstoppen visar på mängden av produkter som 

bildats under den exoterma reaktion då PEG-avdrivningen skett [14]. Avdrivningskurvans 

utseende varierar mellan chargeringar
6
 och kan bl.a. observeras som smalare, bredare, flackare, 

förskjutna i horisontell eller vertikal riktning, dubbeltoppade och mer eller mindre brusiga(se 

2.1). Dessa variationer kan bl.a. bero på ingående pulversorter, ugnens kvalité, storlek på 

ämnena, totala chargevikten, ämnenas placering i ugnen, maskinfel och geometrier [1,9,14-15].  

1.2.7 Vakuumsintring 

Under vakuumsintringen sker en fastfassintring där WC-korn börjar växa(se Figur 1.2). Detta 

steg i sintringsprocessen sker med en temperaturökning på upptill 10°C/min samtidigt som 

trycket sänks till omkring 0,2 mbar. En fortsatt reduktion av oönskade oxider sker där 

produktgaserna pumpas bort för att förhindra återbildning av oxider. Porförslutning påbörjas och 

då ämnena består av ca 25 vol% porer innebär det ytterligare krympning [1,9,14-15]. 

1.2.8 Gassintring, smältfassintring 

Gassintringen har till funktion att porförslutning samt korntillväxt sker (se Figur 1.2) och 

påbörjas när processen når den specifikt önskade temperaturen, vilken skiljer mellan de olika 

processerna men som ligger omkring 1400°C för samtliga processer. Hålltiden varierar också 

mellan processerna men ligger omkring 60 minuter vid ett tryck av några tiotals mbar. För att 

hålla relativt konstant tryck under denna del av sintringsprocessen flödar man ugnen med argon 

som även bidrar som en faktor till att styra kolaktiviteten (se 1.2.14). Andra gaser tillförs främst 

för att minska risken för fastbränning av ämnena på grafittallrikarna genom att stabilisera 

oxiderna på deras yta och argonet att transportera bort produktgaser som annars skulle leda till 

tryckökning i ugnen [9,14]. 

                                                 
5
 PI: Mjukvaruprogram som lagrar processinformation. 

6
 Chargeringar: Fackterm inom som innebär en hel ugnslast. 
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1.2.9 Kylning 

Genom ett flöde av argon sker en kontrollerad kylning ned till omkring 1250°C-1350°C beroende 

på process (se Figur 1.2). Genom att kontroll av kylningshastigheten och gasatmosfären i ugnarna 

under detta stadium fås önskade fassammansättningar i hårdmetallen [1,14]. 

1.2.10 Kvalitetskontrollmetoder 

Kvalitén på sintringsprocessen undersöks från varje charge genom sintringskontroller och 

kvaliteten på skären genom stickprov från ingående order. Man använder bl.a. två indirekta 

mätmetoder som koercivitet, Hc, som ger ett mått på kornstorleken och 

koboltmättnadsmagnetisering, CoM, som ger ett mått på kolhalten i ämnena. Stickproven 

kontrolleras även med avseende på mikrostruktur genom optiska undersökningar. 

1.2.11 Sintringskontroller 

Specifikt pulver som pressas i rektangulära provbitar och placeras på konstant angivna platser 

inför varje chargering för att sedan genom mätning av Hc samt CoM kunna ge en indirekt 

processkontroll. Sintringskontrollerna placeras i stapel 1,3 och 5. Stapel 5 och 1 mot 

värmeelementet 3 mot mitten(se Figur 1.3). För stapel 2,4 och 6 placeras de på botten i speciella 

behållare. Dessa placeringar för att täcka hela chargen [1,15]. 

1.2.12 Koercivitet, Hc 

Kobolt, som är ferromagnetiskt, mättnadsmagnetiseras genom ett pålagt elektromagnetiskt fält. 

Ämnet avmagnetiseras sedan med ett motriktat magnetfält. Storleken på det motriktade 

magnetfältet anger då ämnets Hc-värde (se 

Figur 1.5). Ämnen med samma kobolthalt kan, 

beroende av hur sintrings-processen 

fullbordats, ge olika värden på Hc, dvs. de 

magnetiska domänväggarnas möjlighet att 

förflytta sig beror av volymandelen magnetisk 

fas och kornstorleken hos det omagnetiska 

materialet. 

Ett finkornigt ämne har högre Hc än ett 

grovkornigt med samma kobolthalt. Kobolt kan 

under sintringsprocessen reagera med kolet 

eller volframkarbiden i skäret, och på så vis får 

spinnen inom koboltens domäner olika 

förutsättningar att rotera efter det pålagda elektromagnetiska fältet. Detta leder till ett Hc som 

varierar beroende på hur sintringsprocessen fortgått, och Hc kan användas som ett mått på 

kvalitén på sintringsprocessen. Faktorer som kan påverka Hc är bl.a. variationer av 

mättnadsmagnetiseringen, positioner på tallrik och i chargen [1,5,6,8,15,18]. 

  

 
Figur 1.5 Hystereskurva som visar sambandet 

mellan ett materials flödestäthet B och magnetiska 

fältstyrkan H. Hc = Hc är koercivitet, Hs är 

mättnadsmagnetisering (5) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Hysteresiskurve.png
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1.2.13 Korrigerad koercivitet, Hccorr  

Ett korrigerat Hc, Hccorr, är ett empiriskt samband som saknar teoretiskt bevisad bakgrund men 

som används internt för FoU inom Sandvikskoncernen. När Hccorr beräknas används de uppmätta 

Hc- och CoM-värdena samt ett riktvärde för CoM som varierar beroende på den pulversort som 

Hccorr ska beräknas för. 

Hccorr = ((uppmätt Hc)*uppmätt CoM)/(riktvärde CoM)     [1,13] 

1.2.14 Koboltmättnadsmagnetisering, i form av CoM 

Graden av inlöst volfram och kol i kobolten under sintringsprocessen beror av temperatur, tryck 

och kolpotentialen i atmosfären. Vid en temperatursänkning i slutet av sintringsprocessen samt 

om en jämn kolpotential har uppnåtts återbildas WC. Om kolpotentialen i stället är lägre i 

ugnsatmosfären innebär det att hårdmetallen avkolas och återbildningen av volframkarbid vid 

slutfasen av sintringen påverkas negativt. Detta leder till att en del av volframatomerna, som 

diffunderar långsammare än kolatomerna, förblir inlösta i kobolten och påverkar de magnetiska 

egenskaperna för hårdmetallen. Skulle en större dekarbonisering ske bildas en etafas av 

sammansättningen M6C (se 1.2.2) som är helt omagnetisk. 

CoM anges i viktprocent, en parameter härledd från kobolts kända mättnadsmagnetisering och 

anger andelen magnetiskt material i provet dvs. halten av kobolt då det är det enda magnetiska 

ämnet i hårdmetallen. Förhållandet mellan CoM och den nominella kobolthalten i wt% ger 

riktvärde på andelen inlöst volfram i hårdmetallen och vidare ett indirekt värde på kolhalten. Ett 

lågt CoM-värde innebär då en låg kolhalt i ämnet och i sin tur till en hög halt av inlöst volfram i 

kobolten [1,5-8]. 

1.2.15 Mikrostruktur och porositetsbedömning 

Genom att optiskt kontrollera skären (se 3.5.3) får man information om mikrostruktur, eventuell 

sprickbildning, oönskade mikro-/makroporer och huruvida det förekommer fritt kol i skären. En 

förhöjd grad av mikro- och makroporositet kan tyda på problem vid pressningen eller under 

sintringsprocessen men även förekomst av föroreningar. Har man en förhöjd halt av fri grafit kan 

det innebära att avdrivningsprocessen gått fel eller indikerar en för hög tillsats av kol.  

Mikrostrukturbedömning visar på om skären har fått de önskade egenskaper som eftersträvats. 

Olika hårdmetallpulver och processer leder till olika fassammansättningar och proverna måste 

kontrolleras mikroskopiskt. 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla en metod att anpassa längden på avdrivningsförloppet utifrån 

den totala chargevikten. Detta skulle leda till en ökad kvalitet på inre egenskaperna hos ämnena 

samt en anpassningsbar processtid.  

 Att kunna få bort ”one size fits all”-metoden som idag används för respektive process. 

 Ta fram en metod att anpassa processtiden efter chargevikt utan att påverka kvaliteten. 

Analysera historiska processdata från samtliga sintringsförlopp för att kartlägga eventuella 

trender hos respektive ugn. Utifrån dessa eventuella trender ta fram en algoritm för ugn 10 som 

beskriver längden på avdrivningsförloppet mot körningens totala chargevikt. 

1.4 Studiens genomförande 

Först utförs en analys av ett år gamla historiska processdata genom att leta efter trender som rör 

chargeringsvikten och längden på avdrivningsförloppet. Utifrån det tas en teoretisk algoritm fram 

genom regressionsanalys av den historiska processdatan. Algoritmen ska sedan testas praktiskt i 

produktionen. 

En andra enklare metod är att välja ut lämpliga viktintervall samt tillhörande förutbestämda 

hålltider där viktintervall och lämpliga intervalltider tillhörande dessa bestäms utifrån teknikernas 

kunskap samt processerfarenhet. Det teoretiska och praktiska försöksupplägget ska under arbetets 

gång diskuteras med programmerare för att avgöra om det är teoretiskt möjligt att implementera i 

produktionen. Från testkörningar kommer stickprov samt sintringskontroller tas. Dessa kommer 

att kvalitetskontrolleras genom lämpliga metoder. Detta för att utesluta en försämring i 

prestandan av slutprodukten men även för att ha en god riktlinje vid kvalitetsstyrning [13-15,9].  

1.5 Önskemål 

Tillsammans med programmerare och tekniker ska en eventuell lösning till en tidsanpassad 

avdrivning implementeras i produktionen på så vis att operatörerna enbart ska kunna mata in en 

streckkod som automatiskt justerar tiden för avdrivningsprocessen. 

1.6 Begränsningar 

På grund av tidsbegränsningen för arbetet bearbetas och analyseras enbart ett år gamla historiska 

processdata enbart för process A
7
 som är vanligt förekommande och som ofta innehar stora 

viktdifferenser mellan ingående ordrar. Av samma skäl fullskaletestas de praktiskt utvalda 

viktintervallen och eventuella teoretiska algoritmer enbart i ugn10. Begränsningar såväl som 

arbetsuppgifter kan komma att anpassas efter hand då arbetet är produktionsstyrt och kan behöva 

anpassas efter det. Ugn 10 valdes ut som försöksugn utifrån Sandvik Coromants önskemål då den 

har specifika ombyggnationer som önskades få undersökta innan övriga ugnar undersöktes.  

                                                 
7
 Process A: En för Sandvik Coromant specifik sintringsprocess, vilket innebär en ugnslast med ingående skär av en 

stor mängd olika geometrier och pulverblandningar. 
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2 Förstudie 

En lista från GSS2
8
 med för arbetet relevanta uppgifter ett år tillbaka från samtliga 13 

vakuumsintringsugnar för process A togs fram för att användas vid framtagande av mätvärden 

ifrån PI.  

Bearbetning av GSS2-listan innebar sortering, kontroll av relevans samt att angivna data var 

rimliga då fel införda värden kan förekomma. För arbetet viktiga uppgifter att kontrollera var den 

totala chargevikten och totala höjdnivån för chargeringens staplar. Detta gjordes för att utesluta 

fel införda uppgifter som skulle kunna påverka analysen av de diagram som skapades efter 

listorna. 

Respektive charge namngavs med siffrorna XXX YYY där XXX är processchargenumret och 

YYY är den totala chargevikten. Bearbetning av mätvärdena samt framtagande av diagram 

gjordes med hjälp av mjukvaruprogrammen Excel 2007, PI och OPI(GSS2). Till diagrammen 

användes mätvärdena från PI, sampled data, för tryckregleringsventilen med tagname U01E43.A 

(mA) som plottades mot avdrivningstiden (min). 

För att skapa en förståelse över olika utseende på avdrivningskurvor plottades samtliga charger 

för ugn01 och process A för ett år tillbaka i ett och samma diagram (se Figur 2.1). Detta gav en 

god visuell inblick över olika trender samt avvikelser mellan avdrivningskurvornas utseende. 

För samtliga vakuumsintringsugnar (ugn 01-11,13-14) valdes från PI åtta stycken chargeringar ut, 

fyra stycken tyngre respektive fyra stycken lättare. Avdrivningskurvor plottades i ett gemensamt 

diagram och för att lättare kunna avgöra trender som beror av chargevikten valde jag olika 

färgskalor för de tyngre respektive lättare chargevikterna (se Figur 2.2- Figur 2.3 och Figur 7.1 - 

Figur 7.11). Mätintervallet från PI valdes till enminutersintervall och som ett led i att minska 

bruset beräknades ett trepunktsmedelvärde och istället plottades de nya värdena för 

tryckreglerventilen mot tid. Trepunktsmedelvärdena utifrån enminutsvärdena beräknades med 

hjälp av funktionen pivotabell i Excel 2007.  

Samtliga kurvor justerades manuellt i rätt nivå för att förhindra en förskjutning av diagrammen i 

x- och y-led. Detta utfördes för att kunna avgöra om ett samband fanns mellan chargevikt och 

arean under kurvan vid avdrivningsstadiet samt för att kunna analysera eventuella avvikelser från 

en teoretiskt perfekt avdrivningskurva. 

2.1 Analys och teoretiska förklaringar av diagramavvikelser 

För att ge en god förståelse över några förekommande avvikelser analyserades 

avdrivningsdiagrammen för samtliga vakuumsintringsugnar (se 2.2 - 2.4 och Bilaga 1, 7.1). 

Genom analyserna framkom möjliga förklaringar till att avvikelser uppstår mellan charger och 

ugnar, beskrivna nedan i 2.1.1 - 2.1.7 [13-15,17]. 

  

                                                 
8
 GSS2: Mjukvaruprogram som registrerar och lagrar data för alla order. 
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2.1.1 Brusighet 

Om tryckreglerventilen är ojusterad innebär det att mätavläsningen blir för känslig och en 

brusighet kan ses vid plottande av utfallen (se Figur 2.2). För att motverka detta brus kan en 

dämpning av tryckreglerventilen göras. Resultatet blir en mätavläsning som inte är lika känslig 

och ger en jämnare avdrivningskurva. En annan förklaring till bruset kan även vara en dålig 

tryckreglerventil eller att den är av äldre modell som ger sämre mätförutsättningar än en nyare 

och känsligare. 

2.1.2 Olika utseende på avdrivningstopparna 

Chargeringar med ingående liknande pulversorter men med olika chargevikter visar i allmänhet 

på samma höjd, men en lägre chargevikt ger en kortare avdrivningstopp än de med högre 

chargevikt (se Figur 2.2). 

Charger med stor blandning av pulversammansättningar och permeabilitet men med liknande 

chargevikter leder istället till att avdrivningen har olika förutsättningar och kan påbörjas och 

avslutas vid olika tidpunkter men även ge olika toppighet på avdrivningstopparna. Högre och 

smalare avdrivningstoppar för liknande chargevikt kan innebära att ämnena inom chargen har 

liknande fysikaliska förutsättningar, som liknande pulversorter, geometrier varför avdrivningen 

sker mer koncentrerat under kortare tid (se Figur 7.1, skillnaden mellan 961 263 och 053 262). 

En avdrivningstopp som är flackare än en annan trots liknande chargevikt kan även det förklaras 

med att de ingående ämnena i respektive charge kan ha bestått av olika pulversorter med olika 

fysikaliska egenskaper(se Figur 7.1, 154 149 mot 147 150). 

2.1.3 Dubbla avdrivningstoppar 

Involveras också variation av storlek på ingående ämnen i chargen och deras placering kan man 

se dubbla avdrivningstoppar. Dessa dubbeltoppar (se Figur 2.2, 252 270 samt Figur 2.3, 823 258) 

kan förklaras med att vakuumsintringsugnarna oftast har enbart ett styrande termoelementet som 

sitter placerad vid stapel tre. Om mindre ämnen som ger en snabbare temperaturökning placeras i 

denna stapel så justerar det styrande termoelementet temperaturen för hela processen efter dem. 

Justeringen görs för att hålla den önskade avdrivningstemperaturen konstant under 

avdrivningsskedet. För ämnen i samma chargering fast med annan placering samt med andra 

fysikaliska förutsättningar innebär det att deras effektiva PEG-avdrivning inte sker förrän senare, 

då den exoterma reaktionen i de mindre ämnena skett och inte längre ger en missvisande 

temperatur till det styrande termoelementet. Allmänt innebär det att de gemensamma fysikaliska 

egenskaperna för ämnena som placeras i närheten av det styrande termoelementet är de som 

avgör hur avdrivningsprocessen fortgår för resterande ämnen i chargen. 
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2.1.4 Mindre topp under tillförseln av vätgas 

En mindre topp i samband med argontoppen som är återkommande och med samma placering 

skulle kunna bero på att tryckreglerventilen är glapp eller har ett fabrikationsfel. Detta är inget 

som påverkar avdrivningsprocessen och förekommer bara för vissa vakuumsintringsugnar (se 

Figur 2.2 vid t ≈ 10 min). 

2.1.5 Extra topp strax före avdrivningstoppen 

En topp som uppträder kring minimum under uppvärmningsfasen kan tänkas bero på en exoterm 

avdrivning av PEG-rester från en tidigare charge eller att man fått kontamination i 

avgasningsröret som sedan släpper allteftersom temperaturen ökar (se Figur 7.8 charge 915 173). 

2.1.6 Vertikal förskjutning 

En förskjutning i vertikal riktning (se Figur 7.7, charge 759 292 och Figur 7.8, charge 915 173) 

beror med stor sannolikhet på ett problem med reglerventilen, avdrivningsröret eller argonflödet. 

Reglerventilen och avdrivningsröret utsätts för kontaminationsrisk i form av kondenserad PEG, 

smuts i form av skräpflagor och dylikt. Även en tidsfördröjning i argontoppen (se Figur 7.8, 

charge 915 173) beror även den troligen på att reglerventilen har blivit smutsig eller till och med 

tilltäppt och därför inte reglerar tryckökningen i ugnen som den ska. 

När detta uppstår måste underhåll utföras på vakuumsintringsugnen före nästa chargering för att 

inte tryckjusteringsmöjligheterna ska bli undermåliga och med risk att ett övertryck i ugnen sker. 

Om många ugnar startas samtidigt är idag argonflödessystemet inte tillräckligt starkt vilket kan 

visa sig på processen med att en körning inte kommer upp i tillräcklig trycknivå och man ser en 

negativ vertikal förskjutning för argontoppen (se Figur 2.3). 

2.1.7 Horisontell förskjutning 

En horisontell förskjutning (se Figur 7.5) kan bero på att tryckreglerventilen haft 

justeringsproblem på grund av t.ex. flagor i systemet. Detta visar sig som att processen stannar 

under ett kortare tidsintervall vid argontoppen under uppvärmningsfasen och leder till att hela 

avdrivningsprocessen förskjuts åt höger. Om den horisontella förskjutningen enbart ses vid 

argontoppen och under uppvärmningsfasen så kan det innebära att man har ett konstant glapp hos 

tryckreglerventilen. 
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2.2 Diagram för ugn 01 process A för charger ett år tillbaka  

  
Figur 2.1 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall (mA) mot avdrivningsprocessens tid (min) ett år tillbaka 

för samtliga processer av process A i ugn 01. Rödmarkerat område visar avslutningsfasen. 

Historiska processdata ett år tillbaka för ugn 01 process A visar en trend över grupperingar som 

beror av chargevikterna. Vid framställning av diagram 3.1 kunde en trend ses där varierande 

chargevikt gav olika storlek på arean under respektive avdrivningstopp, dvs. längden på 

avslutningsfasen
9
 (se Figur 2.1) då avdrivningen avstannat varierar med chargevikten. Hålltiden 

för avdrivningsprocessen borde kunna anpassas efter chargevikten utan att negativt påverka 

prestanda för de fysikaliska utfallen efter sintringen. För tolkning av avvikelser 2.1.1 - 2.1.7. 

2.3 Diagram för ugn 01 process A för åtta stycken utvalda chargeringar 

 
Figur 2.2 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall (mA) mot avdrivningsprocessens tid (min) för fyra tyngre 

respektive fyra lättare charger av process A i ugn 01. 

För ugn 01 ses en tydlig gruppering som beror av chargevikterna. De fyra lättare chargerna 014 

133, 198 142, 199 183 samt 141 181 visar en avslutningsfas som pågår under längre tid och de 

fyra tyngre chargerna 012 297, 946 270, 252 270 samt 080 258 visar en kortare avslutningsfas. 

Arean under avdrivningstopparna ser ut att variera beroende på chargevikten, vilket styrker 

tidigare antaganden. Genomgående ses en extra topp tio minuter in i processen. 252 270 har en 

dubbeltopp under avdrivningsfasen. Avslutningsfaserna påbörjas vid olika tider beroende på 

chargevikt vilket innebär att ugn 01 är lastkänslig. För tolkning av avvikelser se 2.1.1 - 2.1.7. 

                                                 
9
 Avslutningsfasen: Rödmarkerat område i Figur 2.1. 
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2.4 Diagram för ugn 10 process A för åtta stycken utvalda chargeringar 

 
Figur 2.3 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall (mA) mot avdrivningsprocessens tid (min) för fyra tyngre 

respektive fyra lättare charger av process A i ugn 10. 

För ugn 10 ses de tyngre chargerna som två delgrupper där 823 258 samt 673 253 har bredare 

avdrivningstopp och högre placering än 694 274 samt 758 263. För charge 823 258 ser man en 

dubbeltopp under avdrivningsfasen. De lättare chargerna 785 159, 718 173, 838 186 samt 

806 188 visar inga avvikelser. Avslutningsfaserna påbörjas vid relativt liknande tidpunkt trots en 

tydlig gruppering som beror av chargevikten. Ugn 10 har en avdrivningsprocess som är mindre 

lastkänslig. För tolkning av avvikelser se 2.1.1 - 2.1.7. 
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2.5 Area gentemot chargevikt för ugn 01 och ugn 10 i process A 

Från historiska processdata för process A i ugn 01 samt ugn 10 valdes slumpmässigt några 

charger ut. Arean under respektive charges avdrivningstopp beräknades för att sedan föras in som 

area mot chargevikt (se Figur 2.4 - Figur 2.5). Detta utfördes för att kunna se om en trend fanns 

som kunde stödja hypotesen att arean under avdrivningstoppen varierar med chargevikten. 

 
Figur 2.4 Arean under avdrivningstoppen (mA) mot totala chargevikten (kg) från historiska processdata tagna från PI för 

chargeringar för ugn 01 process A. 

 
Figur 2.5 Arean under avdrivningstoppen (mA) mot totala chargevikten (kg) från historiska processdata tagna från PI för 

chargeringar för ugn 10 process A. 

Ett imperfekt linjärt samband ses mellan arean under avdrivningstoppen och den totala 

chargevikten. Avvikande charger kan förklaras med att det finns faktorer som kan påverka arean 

under avdrivningstoppen och som inte tagits med i beräkningarna. Olika pulversorter, geometrier 

hos ämnena och att ugnarnas individualitet under sintringsprocessen är exempel på faktorer som 

kan påverka hur PEG-avdrivningen fortgår och där av hur arean påverkas. För att kontrollera 

hypotesen utfördes en regressionsanalys för ugn 10 där en eventuell algoritm över areans 

beroende av chargevikt eftersträvades. 
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2.6 Avslutningsfasens längd gentemot chargevikt för ugn 01 och ugn 10 

Från de historiska processdata för process A som körts i ugn 01 samt ugn 10 valdes slumpmässigt 

några charger ut. Längden på avslutningsfasen (se Figur 2.1), dvs. efter det att 

avdrivningsförloppet avslutats, beräknades utifrån respektive charges avdrivningsdiagram för att 

sedan föras in som tid (min) mot chargevikt (kg) (se Figur 2.6 - Figur 2.7). Detta utfördes för att 

få en överblick om avslutningsfasens längd beror av chargevikten på liknande vis som arean 

under avdrivningstoppen beror av chargevikt. 

 
Figur 2.6 Avslutningsfasens längd (min) under avdrivningsprocessen mot totala chargevikten (kg) från historiska 

processdata tagna från PI för chargeringar för ugn 01 process A. 

 
Figur 2.7 Avslutningsfasens längd (min) under avdrivningsprocessen mot totala chargevikten (kg) från historiska 

processdata tagna från PI för chargeringar för ugn 10 process A. 

Utifrån Figur 2.7 skulle en algoritm (se 3.2) som anger avslutningsfasens tidslängd utifrån den 

totala chargevikten kunna fås fram genom en regressionsanalys. Denna skulle sedan kunna 

användas ute i produktionen för att anpassa tiden för avdrivningsprocessen för process A. 

Avsaknaden av ett linjärt beroende enligt Figur 2.7 leder till att en regressionsanalys kan komma 

ge ett icke signifikant resultat. I diagrammet har enbart en liten del av de historiska processdata 

som finns brukats. 
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2.7 Sammanfattning och slutsats utifrån historiska processdata 

Många faktorer kan påverka avdrivningsprocessen; det som dock genomgående ses är att 

chargevikten påverkar utbredningen av avdrivningstoppen, dvs. arean under avdrivningstoppen 

varierar med chargevikten. Chargeringar med mindre chargevikt visar i allmänhet på en 

avslutningsfas som påbörjas tidigare än tyngre chargeringar som istället har kortare 

avslutningsfas. Detta tyder på ett samband mellan chargevikten och avslutningsfasens 

tidsintervall. Ett kortare tidsintervall för den exoterma avdrivningsfasen, som ses för 

grupperingen med lättare chargevikter, innebär mindre area under avdrivningstoppen vilket leder 

till att avslutningsfasen pågår under längre tidsintervall än för tyngre charger som har en mer 

utbredd av avdrivningstopp och då en kortare avslutningsfas. 

Rent teoretiskt borde en anpassning av avslutningsfasens längd efter chargevikt kunna göras 

utifrån sambandet mellan arean under avdrivningstoppen och chargevikten. En algoritm som 

beror av chargevikt skulle kunna tas fram för att beskriva detta samband och sedan 

implementeras ute i produktionen. Utifrån samtliga diagram dras slutsatsen att 

avdrivningsprocessen fortgått med ett önskvärt resultat då man i samtliga avdrivningsdiagram har 

ett avslut på avdrivningstoppen som ligger lägre placerad än starten. 

Ett icke linjärt resultat kunde ses för hur avslutningsfasens längd beror av chargevikten och detta 

motsäger den hypotes som tidigare funnits. Anledningen till att avslutningsfasens längd inte visar 

på ett beroende av chargevikten kan härledas till att ugnarna idag är ombyggda och att den 

tidigare förmodan om detta samband byggdes på hur avdrivningsprocessen betedde sig innan 

ombyggnationerna skett. Ombyggnationerna har skett kontinuerligt och de historiska processdata 

som bearbetats i detta projekt sträcker sig in i tiden efter att ombyggnationerna skett. Den hypotes 

som prövades grundades på tidigare studier innan ombyggnationerna skedde. Utifrån behandling 

och analys av historiska processdata kan enbart arean under avdrivningstoppens beroende av 

chargevikt styrkas. Försök till att ta fram algoritmer genom linjära regressionsanalyser kan utifrån 

Figur 2.5 tänkas ge ett signifikant resultat medan i Figur 2.7 snarast antyder ett oberoende. 

Gemensamt för ugn 01, 03, 08, 10, 11 och 14 var brusiga kurvor. 

Utifrån diagrammen dras även slutsatsen att ugn 06, 10, 08, 13 och 14 visar på en mindre 

lastkänslighet än övriga vakuumugnar. För utförligare analys av avvikelser för de resterande 

vakuumugnarnas avdrivningsdiagram se 7.1. 
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3 Metod 

3.1 Riskanalys 

Under testkörningarna måste man ha i åtanke att det är fullskaliga produktionstester dvs. de 

kommer att utföras ute i produktion med skarpa order. Vid testkörningar får inga 

pulverblandningsprover ingå i chargen. En ändring av processen kan då påverka 

pulverlaboratoriets resultat och ge missvisande resultat för deras pulvergodkännande. 

En allt för kort avdrivningstid kan leda till att en hel charge måste kasseras vilket gör det ytterst 

viktigt att vid omprogrammering av ramptiderna välja korrekta tider enligt försöksplaneringen. 

3.2 Algoritm 

En linjär regressionsanalys utfördes utifrån diagrammet över avslutningstiden mot chargevikt 

(Figur 2.7) från historiska processdatan och en algoritm som beskrev längden på avslutningsfasen 

beroende av chargevikten försöktes modelleras fram. Användningen av algoritmen projekterades 

tillsammans med programmeringsansvarig att implementeras i produktionen för process A. Detta 

skulle då lett till att operatörerna enbart skulle dra ytterligare en streckkod och att den totala 

avdrivningstiden skulle anpassas utifrån chargevikten som de lastat. 

3.3 Temperaturmätningar 

Analysen av diagrammen (se 2.3 - 2.4) över tryckreglerventilens mätvärden mot chargevikten 

visade på att de två ugnarna (01 och 10)hade olika känslighet beroende av chargevikt. Genom en 

temperaturmätning med externa termoelement kunde en inblick fås hur stor temperaturskillnad 

det var mellan ugnarna, om någon av ugnarna drev av snabbare och hur stor spridningen var 

mellan staplar och nivå för respektive ugn. Temperaturmätningen utfördes för att säkerställa att 

avdrivningen skedde som den programmerats för process A. 

Före temperaturmätningen utfördes en kalibrering. De externa termoelementen (av typen Inconel) 

placerades på specifika platser(se Bilaga 3, 9.1) i respektive ugn genom pyrometermynningen. 

Denna kalibrering gjordes för att kunna utesluta ett fabrikationsfel hos de externa 

termoelementen. Processen kördes manuellt först med en hastighet på 3,6°C/min och i argon-

miljö upp till 344°C med en hålltid på ca 3 timmar för att sen under vakuum stegras upp till 

1150°C med en hålltid på 1 timme. Temperaturmätningen kördes i argonmiljö istället för vätgas 

då det fanns en risk för läckage genom pyrometermynningen under temperaturmätningen. Om en 

temperaturavvikelse uppstår så kan denna tas i beaktande inför själva temperaturmätningen 

gentemot det fasta termoelementet. 

Efter godkänd kalibrering kördes en skarp temperaturmätning för ugn 01 och ugn 10 enligt 

samma tidsrampning och hålltider som vid kalibreringen. 
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3.4 Fullskaleförsök 

Idag är en minimitid tid för avslutningsfasen 30 minuter, för att garantera att all PEG avdrivits 

[14,17]. Testkörningarna utfördes enbart på ugn 10 med process A då detta var en relativt vanlig 

process som uppskattningsvis skulle hinnas med att bli körd inom arbetets tidsram. Samtliga 

testkörningar packades och planerades i samarbete med operatörerna. För att undvika 

felplaceringar av försökets sintringskontroller och få en önskad total chargevikt. 

Utifrån samtal med tekniker och deras erfarenhet utsågs tre praktiska viktintervall med lämpliga 

hålltider (se Tabell 3.1). För varje viktintervall utfördes tre testkörningar. Idag är standardhålltid 

för process A 210 minuter. De tre hålltiderna valdes utifrån standarden och kunskap om önskat 

slutresultat hos ämnena. Varje testchargering som kördes med process A innehöll slumpvisa 

ordrEr med olika ämnesgeometrier och pulverblandningar för att skapa så produktionsanpassade 

testkörningar som möjligt. Staplar med varierande chargevikt packades inom önskat 

chargeviktintervall. Tomma grafittallrikar användes som utfyllnad när lättare charger packades. 

Skarpa ordrer packades med minst tre fulla tallrikar ovanför och under de tallrikar som 

testkörningens sintringskontroller placerats på. 

 
Tabell 3.1 Viktintervall och chargevikt- samt hålltidsindelningar för testkörningarna i ugn 10. 

Viktintervall 

(kg) 

Hålltid 

(min) 

Ugnscharge  Chargevikt 

(kg) 

Starttid  

Datum klockslag 

Sluttid 

Datum klockslag 

1) 0-120 160 D10+903 117,4 111031 03:38:00 111031 07:34:00 

 160 D10+918 100,5 111116 14:19:00 111116 18:13:00 

 160 D10+922 82,0 111123 13:05:00 111123 17:00:00 

2) 120-210 200 D10+901 153,4 111027 12:00:00 111027 16:35:00 

 200 D10+923 199,8 111125 06:16:59 111125 10:52:00 

 200 D10+924 130,1 111128 00:21:00 111128 04:55:30 

3) 210-300 240 D10+899 212,0 111025 13:52:00 111025 19:07:00 

 240 D10+921 248,2 111122 11:25:00 111122 16:39:00 

 240 D10+920 286,5 111121 13:21:00 111121 18:36:00 

3.5 Kvalitetskontroll  

Viktintervallen och deras respektive hålltider får inte påverka produktionen negativt. Därför 

utfördes normala kvalitetskontroller med kompletterande sintringskontroller som placerades på 

angivna platser och analyserades. Efter respektive charge kontrollerades även avdrivningskurvans 

utseende i PI. 
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3.5.1 Testkörningens sintringskontroller 

Totalt 18 stycken sintringskontroller av pulverblandning 561 placerades i de sex staplarna. 

Placeringen var i toppen, i mitten (ca 25 cm från botten) och vid botten. Placeringen på 

respektive höjd var för stapel 2,4,6 mot mitten av chargen och ut mot värmeelement för stapel 1,3 

och 5. Sintringskontrollerna märktes med xT(toppen), xM(mitten) och xB(botten) där x står för 

numret på respektive stapel. Där placeringen av testkörningens sintringskontroller var samma 

som standardkontrollerna placerades dubbla kontroller för att underlätta för operatörerna vid 

tömningen
10

. 

3.5.2 Hc- och CoM-mätningar  

Efter varje charge mättes Hc och CoM på varje sintringskontroll. Mätningarna utfördes på 

pulverlaboratoriet och resultaten analyserades. Förutom att föra in Hc och CoM resultaten i 

respektive diagram beräknades även Hccorr. Utöver kvalitetskontroll genom sintringskontrollerna 

mättes även Hc och CoM från stickprov av ingående ordrer. 

3.5.3 Mikrostruktur- och porositetsbedömning 

Slumpvis valda ämnen kontrollerades med avseende på mikrostruktur av pulverlaboratoret 

genom att ämnena först kapades och sedan göts in i plastkutsar, tennhållare, tennlimpor eller i 

bakelitkutsar. När detta gjorts utfördes polering i tre steg (grov-, finslipning samt ytpolering) som 

avslutades med en etsning för att skapa en framträdande mikrostruktur. Sedan utfördes en 

porositets- och mikrostrukturbedömning av skären med hjälp av optiskt mikroskop där resultaten 

klassades in efter för Sandvik Coromants specifika toleransgränser. 

  

                                                 
10

 Tömning: När operatörerna manuellt eller maskinellt flyttar ämnena från grafittallrik till rondell inför frakt till 

nästa instans i produktionslinjen. 
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4 Resultat och Diskussion 

4.1 Algoritm 

4.1.1 Regressionsanalys för area som funktion av chargevikt ugn 10 

Utifrån Figur 2.5 kan ett linjärt samband antas vilket styrker teorin om att arean under 

avdrivningstoppen skulle vara beroende av chargevikten. Den linjära regressionsanalysen visade 

på en 5 % signifikansnivå en signifikant sannolikhet på 0,035708. För mer ingående 

regressionsresultat se Bilaga 2, 8.2.1. 

4.1.2 Regressionsanalys för tid som funktion av chargevikt ugn 10 

Utifrån Figur 2.7 ses avsaknaden av ett linjärt samband. Detta innebär att teorin om att längden 

på avslutningsfasen skulle bero av chargevikten inte verkar stämma. Den linjära 

regressionsanalysen visade på en 5 % signifikansnivå ett icke signifikant sannolikhet på 0,634969 

(se Bilaga 2, 8.2.2). Då regressionsanalysen inte har ett värde är tiden troligen konstant med ett 

värde mellan 95 och 100 minuter, vilket även ses i Figur 8.2. 

För mer ingående regressionsresultat se Bilaga 2, 8.2.2. 

4.1.3 Sammanfattning regressionsanalys 

Utifrån regressionsanalyserna styrks ett samband enbart mellan arean under avdrivningstoppen 

och chargevikten för ugn 10. Detta innebär att en algoritm för att beskriva ett linjärt beroende 

mellan avslutningsfasens tid och chargevikten inte är passande som först antogs. Innan samtliga 

ugnar genomgick en ombyggnad [9,13] fanns en hypotes om ett samband mellan 

avslutningsfasens längd och chargevikten, men efter regressionsanalysen av den historiska 

processdatan kan inte denna hypotes styrkas. Ugn 10 angavs som försöksugn då det var den som 

hade flest ombyggnationer sedan ursprungsskicket och som visade på en aning mindre 

lastkänslighet än de flesta andra ugnar. Resultatet från ugn 10 är ej allmängiltigt och det krävs 

utförligare tester för samtliga ugnar oberoende av graden på lastkänslighet. De i dag existerande 

ugnarna har alla olika förutsättningar och ombyggnationer vilket innebär att samtliga visar på 

individuella egenskaper. 

4.2 Temperaturmätningar 

För resultatrapporter över temperaturmätningarna se Bilaga 3, 9.1. Under avdrivningsfasen visar 

ugn 10 större variation vid botten än ugn 01 vilket kan bero på att bottenisoleringen är bättre för 

ugn 01 än för ugn 10. Vid toppen av staplarna är medelvariationen i temperatur mellan ugnarna 

inte nämnvärd. Den allmänna medelspridningen av ugnstemperaturen ligger 11 °C högre för ugn 

10 och det uppstår också en större ojämnhet mellan staplarna. Ugn 01 visar på en förhöjd 

temperatur mellan staplarna där temperaturen ökar successivt i stapelriktning från stapel 1 till 

stapel 6. För ugn 10 visar temperaturen istället en variation där stapel 1,3 och 5 ligger lägre i 

temperatur än stapel 2,4 och 6. Detta innebär att ugn 10 visar en större processkänslighet vid 

botten än vad ugn 01 gör. Detta kan medföra att avdrivningsprocessen sker senare vid 
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bottenområdet för stapel 1,3 och 5 i ugn 10 och leda till påverkade värden på CoM beroende på 

känsligheten hos ämnen som packats i detta område. 

För ugn 01 gäller istället att avdrivningsprocessen skulle kunna starta tidigare för ämnen som är 

packade genomgående i stapel 5 och 6. Temperaturmätningen visade att ugn 10 hade en större 

processkänslighet än ugn 01 men huvudsakliga målet med temperaturmätningen var att 

kontrollera att försöksugnen kom upp i önskade temperaturer enligt process A:s ramptider. 

Resultatet styrkte att ugn 10 har korrekta ramptider samt att önskade temperaturer för process A 

uppnåddes. 

Temperaturdifferenserna mellan ugnarna och sinsemellan staplarna är en faktor som man vet 

påverkar avdrivningsprocessen och som behöver utredas i ett separat projekt för samtliga ugnar. 

4.3 Fullskaleförsöken 

Från PI kunde det ses att samtliga testkörningar såg ut att ha fullföljts under avdrivningen enligt 

rådande föreskrift (se Figur 4.1). Efter varje testkörning kvalitetskontrollerades chargerna genom 

uppmätning av Hc och CoM för sintringskontroller. Dessa värden fördes in i diagram (se Figur 

4.3 - Figur 4.6) för att ge en överblick över eventuella avvikelser. 

Varje sintringsprocess tog cirka 13 timmar exklusive tidsåtgång för packningen, avkylningen och 

tömning. För respektive testkörning togs samtliga mätvärden med enminutsintervall för 

tryckreglerventilen med tagname U01E43.A fram vilka plottades mot avdrivningstiden (se Figur 

4.1).  

 
Figur 4.1 Avdrivningskurvorna för samtliga nio testkörningar i ugn 10 där hålltiden och vikten varierat enligt Tabell 3.1. 

Chargemätvärden från PI; tryckreglerventilens utfall (mA) är avsatta mot avdrivningsprocessens tid (min). 
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Figur 4.2 Separata diagram över viktintervall 1-3 utförda i ugn 10 där hålltiden och vikten varierat enligt Tabell 3.1. 

Chargemätvärden från PI; tryckreglerventilens utfall (mA) är avsatta mot avdrivningsprocessens tid (min). 

Utifrån testkörningarnas avdrivningsdiagram ovan ses tydligt samlade grupperingar för 

respektive viktintervall. Avslutningsfaserna inom respektive gruppindelning påbörjas vid 

gemensam tidpunkt. Avdrivningstopparna varierar som förväntat i bredd beroende på chargevikt 

och visar på en jämn avdrivningsprocess. De ändrade hålltiderna har inte rubbat den minimitid på 

30 minuter för avslutningsfaserna som behövs för att undvika risken att inte all PEG har 

avdrivits. 

Skulle dessa testade viktintervall implementeras i produktion tyder resultatet av testkörningarnas 

avdrivningskurvor på en tidsbesparing utan att för det riskera att avdrivningen inte blir 

fullständig. Det som också kan ses är att en tidsförlängning i det tredje viktintervallet inte är 

nödvändig utan en allmän tidsförkortning kan göras. 

Testkörningarna visar att en minskning med omkring 60 minuter borde kunna göras på 

avdrivningsprocessens längd, och detta helt oberoende av chargevikten. Beroendet hos 

chargevikten i avdrivningsprocessen har visat sig vara mindre signifikant för process A och ugn 

1, än de allmänna antaganden som tidigare gjorts. 

Utifrån resultatet av testkörningarna att chargevikten inte verkar ha en sådan signifikant betydelse 

som tidigare antagits, gjordes på slutstadiet av projekttiden ytterligare en testkörning. Detta 

utfördes för att få en möjlighet att grovt testa den nya hypotesen om att avdrivningstiden kan 

förkortas oberoende av den totala chargevikten. Resultatet visade att en extremt stor chargevikt i 

kombination med en förkortning av hålltiden på 60 minuter inte särskilt påverkade kvaliteten på 

sintringsprocessen. En kort rapport över den extra utförda testkörningen ses i Bilaga 6, 12.1. 
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4.3.1 Resultat av mätningar av CoM från testkörningens sintringskontroller 

 
Figur 4.3 CoM för samtliga testkörningar (se Bilaga 4 Tabell 10.3) för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna 

placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 4.4 CoM för samtliga testkörningar (se Bilaga 4 Tabell 10.3) för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna 

placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

CoM för testkörningarnas sintringskontroller låg inom gränserna för godkännande och visade på 

en kontinuerlighet (se Figur 4.3 - Figur 4.4). CoM-värdena uppvisar en genomgående trend inom 

stapelfördelningen där CoM-variationen följer ett redan känt mönster för ämnenas variation av 

CoM-värden beroende på placering mellan staplarna. Resultatet blir dock att CoM inte påverkats 

av ändrade avdrivningstider. För ytterligare diagram över CoM-resultat och deras mätvärden i 

tabellformat, se Bilaga 4, 10.1.3. 

  

9,20 

9,30 

9,40 

9,50 

9,60 

9,70 

1T 1M 1B 3T 3M 3B 5T 5M 5B 

C
o

M
 (

%
) 

Placering 

CoM stapel 1,3,5 samtliga testkörningar  

920287 
921248 
899212 
923200 
901153 
924130 
903117 
918101 
922082 

Charge    vikt 

9,20 

9,30 

9,40 

9,50 

9,60 

9,70 

2T  2M 2B 4T 4M 4B 6T 6M 6B 

C
o

M
 (

%
) 

Placering 

CoM stapel 2,4,6 samtliga teskörningar 

920287 

921248 

899212 

923200 

901153 

924130 

903117 

918101 

922082 

Charge    vikt 



 

24 

4.3.2 Hc resultat från testkörningens sintringskontroller 

 

Figur 4.5 Hc för samtliga testkörningar (se Bilaga 4 Tabell 10.1) för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna 

placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 

Figur 4.6 Hc för samtliga testkörningar (se Bilaga 4 Tabell 10.1) för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna 

placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

En förändrad avdrivningstid visade inga negativa förändringar av Hc utan dessa diagram visade 

även de en kontinuerlighet och en variation som ligger inom Sandvik Coromants specifika 

toleransgränser för godkännande av kvalitén (se Figur 4.5 - Figur 4.6). För ytterligare diagram 

över Hc-resultat och mätresultaten i tabellformat, se Bilaga 4, tabell 10.1.1. Förutom Hc 

beräknades och gjordes diagram även över Hccorr för samtliga testkörningar, se Bilaga 4, 10.1.2. 

4.3.3 Resultat av mätningar av Hc och CoM ingående order i testkörningarna 

Se Bilaga 5, 11.1 för mätresultat i tabellformat av Hc och CoM för samtliga order som ingick i 

testkörningarna där det togs stickprov för kvalitetskontroll. Samtliga order förutom 00767071 

visar på värden på Hc och CoM som ligger inom Sandvik Coromants toleransgränser för 

godkännande av sintrade ämnen.  

4.3.4 Mikrostruktur samt porositetsbedömning för stickproven från testkörningarna. 

Samtliga stickprov som togs från testkörningarna och som pulverlaboratoriet analyserade med 

avseende på mikrostruktur och porositet var godkända, se Bilaga 5, 11.1. 
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5 Slutsats 

Utifrån de resultat som fåtts fram rörande process A samt ugnsuppbyggnad hos ugn 10 kunde inte 

ett linjärt beroende mellan avslutningsfasens längd och chargevikt (se Figur 2.6 - Figur 2.7) 

styrkas. Regressionsanalysen visade på ett icke signifikant resultat. Däremot kunde tidigare 

hypotes om ett samband mellan arean under avdrivningstoppen och chargevikten (se Figur 2.4 - 

Figur 2.5) styrkas utifrån historiska processdata från en regressionsanalys. 

 

Tidigare analyser som gjorts och som har visat på ett möjligt teoretiskt samband mellan 

chargevikten och avdrivningstoppens area eller avslutningsfasens längd byggdes på hur ugnarna 

var uppbyggda och hur processerna utfördes vid det tillfället. Optimering av processerna och 

ombyggnationer av ugnar är något som ständigt sker. Äldre hypotesen om ett samband är idag 

inte längre relevant för process A och ugn 10. Slutsats kan dras att samtliga ugnar är egna 

individer och kan utifrån deras individualitet bl.a. delas in efter deras skilda lastkänslighet och 

temperaturvariationer varvid ugn 10 visar på en mindre lastkänslighet. Genom att utföra 

ytterligare analyser skulle en möjlig allmängiltig ugnsindelning kunna göras och möjligtvis leda 

till en förkortning av avdrivningstiden för flertalet av ugnarna. 

En framtida försöksplanering där man lyfter fram hur faktorer som ugnarnas individualitet, 

temperaturskildheter, skillnader i processer och variation av ingående pulverblandningarnas 

påverkan skulle kunna påverka möjligheten till att minska på avdrivningstiden. 

 

 Hypotesen att det generellt finns ett linjärt beroende mellan avslutningsfasens längd mot 

chargevikten kunde inte styrkas utifrån de resultat och analyser som behandlats i denna 

rapport. 

 

 En enklare viktintervallsindelning (se Tabell 3.1) utifrån kunskap och erfarenhet skulle 

kunna användas i produktionen för att grovt justera avdrivningstiderna utifrån 

chargevikten utan att påverka kvalitén hos ämnena. Detta skulle dock kräva mer 

testkörningar för att utvisa de mest optimala intervallen med de effektivaste längderna på 

avdrivningsprocessen. Enbart nio testkörningar utfördes över relativt breda intervall vilka 

skulle kunna optimeras ytterligare. 

 

 Oavsett negativt utfall av regressionsanalysen kan slutsatsen dras att 

avdrivningsprocessens längd kan kortas ned. Hålltiden bör kunna kortas med 

approximativt 60 minuter för process A och ugn 10 oberoende av chargevikterna. Detta är 

trots extra utförd testkörning (se Bilaga 6, 12.1) ett utvecklingsområde som kräver 

ytterligare testkörningar och analyser innan implementering i produktionen kan komma i 

fråga. Detta skulle leda till en väsentlig tidsbesparing samt minskad förbrukning av 

vätgas. 
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5.1 Rekommendationer  

Under arbetets gång kunde följande punkter ses som något att produktionsmässigt diskutera kring 

för att förbättra kvalitén eller arbetsgången. 

 Se över möjliga packningsinstruktioner för att undvika missvisande bild över 

ugnstemperaturen och förebygga avvikelser i avdrivningsprocessen. 

 Genomföra en inventarielista över hur de olika vakuumsintringsugnarna är uppbyggda då 

de skiljer sig markant sinsemellan på en del punkter. 

 Att skapa en manual över hur avdrivningskurvornas avvikelser ser ut och vad orsaken kan 

vara till dessa. Det är kunskap som finns utifrån erfarenhet som kan vara lämplig att 

dokumentera. 

5.2 Fortsatt utveckling 

Testkörningar har enbart gjorts för ugn 10 i process A. För att styrka de resultat som iakttagits 

bör ytterligare testkörningar samt mätningar göras och detta upprepade gånger. Detta arbete 

kräver ytterligare bearbetning innan några konkreta förändringar kan göras. Följande punkter och 

frågeställningar är en del av många som måste kontrolleras innan implementering av en 

förkortning av avdrivningstiden ute i produktionen kan ske.  

 

 Om en förkortning av avdrivningstiden på ca 60 minuter ska implementeras i 

produktionen, under vilken del av avdrivningsprocessen skulle då tidsförkortningen ske, 

under upprampningen eller under hålltiden? Hur skulle denna tidsförkortning påverka 

skären metallurgiskt? Mer tester måste utföras i samarbete med FoU så att resultaten inte 

påverkar slutprodukten negativt. 

 Analysera avdrivningsdiagram från historiska processdata utifrån förslaget att förkorta 

avdrivningstiden oberoende av chargevikt för att hitta en optimal tidsförkortning. Utred 

ytterligare huruvida förslaget gäller överlag eller om det bara härförs till process A och 

ugn 10. 

 För en mer korrekt regressionsanalys över hur arean under avdrivningstoppen beror av 

chargevikten bör fler charger från historiska processdatan integreras och användas vid 

regressionsanalysen. 

 Testa fler ugnar och med upprepade försök då ugnarna är egna individer och en mängd 

olika faktorer kan påverka resultaten. Nu har testkörningar enbart gjorts i ugn 10. 

Ytterligare analyser på samtliga ugnar bör göras med avseende på nya hypotesen som 

framgått under examensarbetet men även utifrån den gamla i avsikt att belägga eller 

förkasta resultatens allmängiltighet. 

 Undersök hur olika ämnesstorlekar, pulversorter påverkar avdrivningstiderna. 

 Kontrollera hur drivningar i temperaturer påverkar avdrivningsprocessen mellan ugnarna. 

 Utvärdera om andra processer kan hanteras på samma sätt som process A. 
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7 Bilaga 1 

7.1 Analys av avdrivningskurvor från historiska processdata 

7.1.1 Diagram för ugn 02 process A 

 
Figur 7.1 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 02. 

Diagram för ugn 02 visar på grupperingar som beror av chargevikterna. Dessa charger kan 

tilldelas fyra olika grupper. De tyngre chargerna visar två separata grupperingar där chargerna 

926 276 och 961 263 visar lite smalare avdrivningsintervall samt högre toppar än 053 262 och 

210 276. Gruppindelningen för de lättare chargerna visar på två olika typer av avdrivningstoppar. 

Chargerna 989 154 samt 991 151 visar en smalare och snabbare avdrivning än chargerna 147 150 

samt 154 149 där det ses en flackare avdrivningskurva. Avslutningsfasernas tidsintervall visar på 

ett beroende av chargevikt vilket visar att ugn 02 har en avdrivningsprocess som är lastkänslig. 

För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.2 Diagram för ugn 03 process A 

 
Figur 7.2 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 03. 

Diagram för ugn 03 i visar en tydlig gruppering som beror av chargevikterna. De lättare 

chargerna 018 120, 868 145, 050 156 samt 893 169 visar avslutningsfaser med längre 

tidsintervall och de tyngre chargerna 736 271, 969 271, 919 255 samt 729 267 pågår under ett 

kortare tidsintervall. Något avvikande är 893 169 som har en flackare avdrivningstopp. Att 
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avslutningsfaserna påbörjas vid olika tider beroende på chargevikt visar att ugn 03 har en 

avdrivningsprocess som är lastkänslig. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.3 Diagram för ugn 04 process A 

 
Figur 7.3 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 04. 

Diagram för ugn 04 visar på grupperingar som beror av chargevikterna. Dessa chargeringar visar 

relativt samlade grupperingar: De lättare chargerna 096 142, 938 178, 104 172 samt 140 178, 

som visar en samlad samt fin avdrivningsprocess, eller de tyngre 850 285, 945 267, 009 271 samt 

060 274 som ligger en aning högre under avdrivningsfasen. Avvikande är 060 274 och 850 285 

som ligger högre respektive lägre i vertikal nivå. För 850 285 kan det ses en dubbeltopp under 

avdrivningsfasen. Ugn 04 har en avdrivningsprocess som är lastkänslig. För tolkning av 

avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.4 Diagram för ugn 05 process A 

 
Figur 7.4 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 05. 

Diagram för ugn 05 visar på grupperingar som beror av chargevikterna. De lättare chargerna 

173 139, 139 178 samt 948 182 som är placerade på en lägre nivå där 173 139 har en flackare 

avdrivningsfas. Avvikande från den lättare chargegruppen är 190 182 som ligger högre i vertikal 

nivå än de andra. För de tyngre chargerna 259 286, 177 266, 109 276 samt 168 268 ser man olika 

höjder och flackhet på avdrivningstopparna och ändå påbörjas avslutningsfaserna vid ungefär 

samma tidpunkt. Avvikande är 168 268 som är flackare och 259 286 som har ett tidsuppehåll vid 
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första toppen, en förskjutning i horisontell riktning i kombination med en högre avdrivningstopp. 

Avslutningsfasernas tidsintervall verkar variera med chargegruppsindelningen där de med minst 

chargevikt är de med längst avslutningsfas vilket innebär att ugn 05 har en avdrivningsprocess 

som är lastkänslig. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.5 Diagram för ugn 06 process A 

 
Figur 7.5 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 06. 

Diagram för ugn 06 visar en tydlig gruppering som beror av chargevikterna. De tyngre chargerna 

061 340 samt 050 264 har en mer kompakt och högre avdrivningstopp än 052 293 samt 806 268. 

Trots detta så påbörjas avslutningsfaserna vid ungefär samma tidpunkt  

vilket innebär att ugn 06 visar på en mindre lastkänslighet. För de lättare chargerna 781 170, 

872 182, 056 175 samt 941 175 avviker 056 175 med en högre och topp samt en avslutningsfas 

som påbörjas en aning tidigare än samtliga charger i diagrammet. Allmänt för ugn 06 ses förutom 

olika höjder på avdrivningstopparna även en horisontell förskjutning. Återkommande för 

samtliga körningar är en mindre topp under uppvärmningsfasen halvägs ned på argontoppen. För 

tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.6 Diagram för ugn 07 process A 

 
Figur 7.6 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 07. 

Diagram för ugn 07 visar på två grupperingar som beror av chargevikterna. De lättare chargerna 

264 143, 253 155, 159 164 samt 347 175 är placerade på en lägre nivå. Dock visar 347 175 en 
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flackare avdrivningsfas. De tyngre chargerna 124 298, 115 266, 152 254 samt 281 253 har en 

avslutningsfas som påbörjas en aning senare än de lättare chargerna. Att avslutningsfaserna 

påbörjas vid olika tider beroende på chargevikt visar att ugn 07 har en avdrivningsprocess som är 

lastkänslig. Avvikande i den tyngre gruppen är charge 152 254 som har en högre 

avdrivningstopp. Återkommande för samtliga körningar är en topp i samband med argontoppen 

inför uppvärmningsfasen. Förutom de två avvikande chargerna så påbörjas avslutningsfasen vid 

olika tider beroende på chargevikten. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.7 Diagram för ugn 08 process A 

 
Figur 7.7 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 08. 

Diagram för ugn 08 visar två grupperingar som beror av chargevikterna, de fyra lättare chargerna 

890 142, 906 180, 880 181 och 842 162 samt de tyngre chargerna 759 292, 901 264, 964 258 och 

977 283. De lättare chargerna har en avslutningsfas som påbörjas något tidigare än de tyngre. 

Charge 880 181 avviker med en flackare avdrivningstopp som pågår under längre tidsintervall. 

Detta kan förklaras med att chargen är den tyngsta i den lättare gruppen och leder till att 

avdrivningsfasen pågår under längre tid. Charge 759 292 avviker genom att den ligger högre 

placerad än övriga charger under hela processen.  Avslutningsfasen ser ut att påbörjas vid relativt 

liknande tid, vilket innebär att ugn 08 är mindre lastkänslig. För ugn 08 kan den jämna starten av 

avslutningsfasen oberoende av chargevikt bero på att det i denna ugn finns en trezonsreglering 

för värmeelementet istället för enzonsreglering som det är i övriga. För tolkning av avvikelser,   

se 2.1.1 - 2.1.7. 
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7.1.8 Diagram för ugn 09 process A 

 
Figur 7.8 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 09. 

Diagram för ugn 09 visar en tydlig gruppering som beror av chargevikterna nämligen de lättare 

chargerna 811 115, 919 172, 880 177 samt 915 173 och de tyngre chargerna 887 322, 962 271, 

927 278 samt 816 282. Avvikande är charge 915 173 som både visar en extra topp mitt under 

uppvärmningsfasen och en högre placering under hela avdrivningsprocessen medan charge 

811 115 har en avdrivningstopp som pågår under ett kortare tidsintervall. Avslutningsfaserna är 

till viss del olika långa och visar med detta ett visst beroende av chargevikt. Detta innebär att ugn 

09 har en avdrivningsprocess som är lastkänslig. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.9 Diagram för ugn 11 process A 

 
Figur 7.9 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 11. 

Diagram för ugn 11 visar en tydlig gruppering som beror av chargevikterna. De lättare chargerna 

utgörs av 462 178, 460 179, 653 181 samt 619 187 där avslutningsfasen pågår under längre 

tidsintervall med lägre placering, och de tyngre chargerna är 597 266, 604 264, 631 252 samt 628 

255 som har högre placering och med kortare avslutningsfas. Avvikande är 604 264 som har en 

högre avdrivningstopp som verkar pågå under samma tidsintervall som övriga charger och en 

uppvärmningsfas som ligger högre än övriga förutom vid minimum där de ligger i samma nivå. 

Att avslutningsfaserna påbörjas vid olika tider beroende på chargevikt visar att ugn 11 har en 

avdrivningsprocess som är lastkänslig. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 
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7.1.10 Diagram för ugn 13 process A 

 
Figur 7.10 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 13. 

Diagram för ugn 13 visar på grupperingar som beror av chargevikterna. En gruppering är de 

lättare chargerna 506 152, 587 159, 549 169 samt 628 177 som är placerade på en lägre nivå där 

den lättaste chargen 506 152 har den smalaste avdrivningstoppen. De tyngre chargerna 384 299, 

400 273 samt 355 270 ligger högre under uppvärmningsfasen och visar på högre 

avdrivningstoppar. Avvikande är den tyngre chargen 620 274 som följer trenden för de lättare 

chargerna. Detta kan bero på att den totala chargevikten är felinrapporterad. Avslutningsfaserna 

ser ut att påbörjas vid relativt liknande tid; detta innebär att ugn 13 visar på en mindre 

lastkänslighet. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 

7.1.11 Diagram för ugn 14 process A 

 
Figur 7.11 Chargemätvärden från PI. Tryckreglerventilens utfall mot avdrivningsprocessens tid för fyra tyngre respektive 

fyra lättare charger av process A i ugn 14. 

Diagram för ugn 14 visar en tydlig gruppering som beror av chargevikterna. De lättare chargerna 

är 753 173, 682 187, 772 198 samt 638 199 som har längre avslutningsfaser, och de tyngre 

chargerna är 661 277, 764 270, 623 244 samt 758 255 som även de är samlade men med kortare 

tidsintervall för avslutningsfasen. Inbördes i de båda grupperingarna ses chargerna med lägst 

chargevikt ligga lägre i förhållande till de tyngre. Avslutningsfaserna har en viss skillnad i längd 

beroende av chargevikten. Den minimala skillnaden mellan längderna på avslutningsfaserna samt 

tydliga chargeviktgrupperingar tyder på att ugn 14 har en avdrivningsprocess som har liten 

lastkänslighet. För tolkning av avvikelser, se 2.1.1 - 2.1.7. 
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8 Bilaga 2 

8.1 Regressionsanalys av chargeviktsinformationen 

 
Tabell 8.1 Datatabell för testkörningarnas area, tid, chargevikt och chargenummer. Data på rad 18 är uteslutna från 

analysen. 
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8.2 Resultat av multipel regressionsanalys  

8.2.1 Resultat för Area som funktion av vikt: 

Scatterplot of Area against Wt, kg

Area = 54.6289+0.3855*x
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Figur 8.1 Diagram för regressionsanalys av area mot chargevikt. 

1) R²= .22260323, p =  .035708 

 

Slutsats: 

Ekvation har form;  Area=c+m*vikt 

R*2 är dålig, men värdet på m signifikant. 
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8.2.2 Resultat för tid som funktion av vikt: 

Scatterplot of Time against Wt, kg

Time = 102.0055-0.0335*x
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Figur 8.2 Diagram för regressionsanalys av tid mot chargevikt. 

2) R²= .01279089, p =  .634969 

Slutsats: 

Ekvation har form;  Area=c+m*tid 

R*2 är ännu sämre och värdet på m är inte signifikant. 

 

Pga att regressionsanalysen inte har ett värde kan man säga att tid troligen är en konstant med 

värde mellan 95 och 100 minuter. 
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9 Bilaga 3 

9.1 Resultat av temperaturmätningar för ugn 01 och ugn 10 

9.1.1 ugn 1 
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9.1.2 ugn 10 
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10 Bilaga 4 

10.1 Mätresultat av Hc, Hccorr och CoM från testkörningarna 

10.1.1 Mätresultat över Hc för testkörningarna 

Tabell 10.1 Hc-resultaten för sintringskontrollerna från samtliga testkörningar. 

Prov 
placering 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Hc 
(kA/m) 

Chargenr 899 212 901 153 903 117 918 101 920 287 921 248 922 082 923 200 924 130 
1T 12,26 12,22 12,32 12,31 12,23 12,34 12,31 12,14 12,25 
1M 12,33 12,35 12,42 12,41 12,30 12,29 12,37 12,20 12,32 
1B 12,21 12,29 12,23 12,28 12,23 12,15 12,31 12,13 12,23 
2T  12,35 12,18 12,27 12,15 12,14 12,25 12,21 12,03 12,15 
2M 12,09 12,16 12,15 12,17 12,05 12,44 12,31 12,12 12,14 
2B 11,94 12,00 12,01 11,96 12,00 11,93 12,07 11,97 12,03 
3T 12,34 12,29 12,33 12,31 12,46 12,36 12,27 12,28 12,26 
3M 12,43 12,36 12,38 12,37 12,40 12,44 12,29 12,41 12,33 
3B 12,45 12,38 12,43 12,42 12,35 12,36 12,43 12,36 12,32 
4T 12,27 12,33 12,29 12,27 12,24 12,25 12,29 12,22 12,32 
4M 12,11 12,18 12,14 12,20 12,38 12,12 12,28 12,22 12,18 
4B 11,94 12,20 12,08 12,09 12,32 12,07 12,18 12,09 12,13 
5T 12,36 12,40 12,45 12,34 12,40 12,27 12,36 12,36 12,43 
5M 12,43 12,49 12,51 12,51 12,43 12,37 12,35 12,40 12,48 
5B 12,31 12,49 12,36 12,48 12,45 12,34 12,43 12,43 12,46 
6T 12,31 12,32 12,40 12,38 12,40 12,29 12,22 12,36 12,32 
6M 12,27 12,36 12,44 12,49 12,48 12,27 12,31 12,35 12,45 
6B 12,31 12,36 12,33 12,34 12,33 12,15 12,23 12,22 12,36 
          
Medel 12,262 12,298 12,308 12,304 12,311 12,621 12,290 12,238 12,287 
Standard-
avvikelse 

0,151 0,123 0,138 0,146 0,139 0,133 0,088 0,139 0,127 

 

 
Figur 10.1 Hc-resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.2 Hc-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.3 Hc-resultaten för viktintervall 1 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.4 Hc-resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.5 Hc-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.6 Hc-resultaten för viktintervall 1 av testkörningar (se Tabell 10.1) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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10.1.2 Samtliga resultat över Hccorr för samtliga testkörningar 

Tabell 10.2 Hccorr -resultaten för sintringskontrollerna från samtliga testkörningar. 

Prov 
placering 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Hccorr 
(kA/m) 

Chargenr 899 212 901 153 903 117 918 101 920 287 921 248 922 082 923 200 924 130 
1T 12,43 12,44 12,68 12,59 12,42 12,64 12,53 12,23 12,48 
1M 12,53 12,52 12,67 12,80 12,46 12,46 12,62 12,34 12,56 
1B 12,42 12,51 12,36 12,51 12,42 12,26 12,52 12,32 12,42 
2T 12,60 12,33 12,49 12,37 12,23 12,47 12,43 12,18 12,33 
2M 12,04 12,20 12,24 12,29 12,04 12,58 12,45 12,21 12,24 
2B 11,94 12,11 12,12 12,10 12,08 11,94 12,20 12,08 12,18 
3T 12,54 12,54 12,51 12,57 12,77 12,62 12,48 12,47 12,48 
3M 12,69 12,60 12,58 12,63 12,58 12,68 12,51 12,65 12,55 
3B 12,70 12,58 12,68 12,66 12,56 12,57 12,71 12,62 12,50 
4T 12,44 12,66 12,58 12,58 12,39 12,43 12,52 12,37 12,60 
4M 12,08 12,31 12,19 12,34 12,55 12,15 12,38 12,28 12,27 
4B 11,92 12,35 12,17 12,23 12,58 12,13 12,36 12,22 12,24 
5T 12,54 12,66 12,73 12,44 12,58 12,49 12,60 12,62 12,76 
5M 12,65 12,82 12,84 12,78 12,64 12,63 12,57 12,64 12,84 
5B 12,45 12,82 12,50 12,79 12,70 12,50 12,76 12,67 12,81 
6T 12,49 12,48 12,62 12,62 12,65 12,47 12,36 12,60 12,49 
6M 12,33 12,50 12,64 12,70 12,61 12,39 12,53 12,44 12,74 
6B 12,47 12,56 12,50 12,59 12,50 12,23 12,42 12,32 12,60 
 

         
Medel 12,403 12,500 12,506 12,532 12,487 12,425 12,498 12,404 12,506 
Standard-
avvikelse 0,247 0,190 0,209 0,200 0,200 0,205 0,133 0,189 0,200 

 

 
Figur 10.7 Hccorr-resultaten för samtliga testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna 

placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.8 Hccorr-resultaten för samtliga testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna 

placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.9 Hccorr resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.10 Hccorr-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.11 Hccorr-resultaten för viktintervall 1 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.12 Hccorr-resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.13 Hccorr-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.14 Hccorr-resultaten för viktintervall 1 av testkörningar (se Tabell 10.2) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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10.1.3 Resultat rörande CoM för testkörningarna 

Tabell 10.3 CoM-resultaten för sintringskontrollerna från samtliga testkörningar. 

Prov 
placering 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

CoM 
(%) 

Chargenr 899 212 901 153 903 117 918 101 920 287 921 248 922 082 923 200 924 130 
1T 9,47 9,43 9,33 9,39 9,45 9,37 9,43 9,53 9,42 
1M 9,45 9,47 9,41 9,31 9,48 9,47 9,41 9,49 9,42 
1B 9,44 9,43 9,5 9,42 9,45 9,51 9,44 9,45 9,45 
2T  9,41 9,48 9,43 9,43 9,53 9,43 9,43 9,48 9,46 
2M 9,64 9,57 9,53 9,51 9,61 9,49 9,49 9,53 9,52 
2B 9,6 9,51 9,51 9,49 9,54 9,59 9,5 9,51 9,48 
3T 9,45 9,41 9,46 9,4 9,37 9,4 9,44 9,45 9,43 
3M 9,4 9,42 9,45 9,4 9,46 9,42 9,43 9,42 9,43 
3B 9,41 9,45 9,41 9,42 9,44 9,44 9,39 9,4 9,46 
4T 9,47 9,35 9,38 9,36 9,48 9,46 9,42 9,48 9,39 
4M 9,62 9,5 9,56 9,49 9,47 9,58 9,52 9,55 9,53 
4B 9,62 9,48 9,53 9,49 9,4 9,55 9,46 9,5 9,51 
5T 9,46 9,4 9,39 9,52 9,46 9,43 9,42 9,4 9,35 
5M 9,43 9,35 9,35 9,4 9,44 9,4 9,43 9,42 9,33 
5B 9,49 9,35 9,49 9,37 9,41 9,48 9,35 9,42 9,34 
6T 9,46 9,48 9,43 9,42 9,41 9,46 9,49 9,42 9,47 
6M 9,55 9,49 9,45 9,44 9,5 9,51 9,43 9,53 9,38 
6B 9,48 9,45 9,47 9,41 9,47 9,54 9,45 9,52 9,42 
 

         
Medel 9,492 9,446 9,449 9,426 9,465 9,474 9,441 9,472 9,433 
Standard-
avvikelse 0,079 0,06 0,064 0,056 0,056 0,063 0,041 0,050 0,059 

 

 
Figur 10.15 CoM-resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.16 CoM-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.17 CoM-resultaten för viktintervall 1 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.18 CoM-resultaten för viktintervall 3 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 10.19 CoM-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 10.20 CoM-resultaten för viktintervall 2 av testkörningar (se Tabell 10.3) för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 

9,30 
9,35 
9,40 
9,45 
9,50 
9,55 
9,60 
9,65 
9,70 

2T  2M 2B 4T 4M 4B 6T 6M 6B 

C
o

M
 (

%
) 

Placering 

CoM från stapel 2,4,6 inom viktintervall 2 

923200 
901153 
924130 

Charge    vikt 

9,30 
9,35 
9,40 
9,45 
9,50 
9,55 
9,60 
9,65 
9,70 

2T  2M 2B 4T 4M 4B 6T 6M 6B 

C
o

M
 (

%
) 

Placering 

CoM från stapel 2,4,6 inom viktintervall 1  

903117 
918101 
922082 

Charge    vikt 



 

53 

11 Bilaga 5 

11.1 Mätvärden på Hc och CoM stickprov från ingående order i testkörningarna. 

Breakdown Table of Descriptive Statistics (Spreadsheet27)
N=79(No missing data in dep. var. l ist)
CHARGENO WEIGHT ORDERNO PRODUCT CODE HC

Means
HC
N

HC
Std.Dev.

COM
Means

COM
N

COM
Std.Dev.

Hc_nom Hc_min Hc_max Com_nom Com_minCom_max

899     212 00750915 B-N151.2-1040-80-6G 564 13.32 2 0.02 6.62 2 0.04 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
899     212 00767264 N123E2-0200-0002-CM 4225 13.25 1 6.72 1 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
899     212 00980880 X086000X 13.10 2 0.07 6.69 2 0.07 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
899     212 00980879 X076000X 16.11 7 0.08 4.39 7 0.03 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
901     153 00767184 CNMG 12 04 12-PF    4215 15.01 2 0.09 4.72 2 0.00 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
903     118 00913225 880-06 04 W08H-P-LM 4014 13.56 2 0.01 4.62 2 0.01 13.85 13.00 14.70 4.60 4.30 4.90
903     118 00765703 SCMT 09 T3 04-MM    2015 14.86 2 0.03 5.14 2 0.01 14.40 13.70 15.10 5.20 4.90 5.60
903     118 00767071 DCMX 11 T3 08-WF    2015 15.17 12 0.11 5.01 12 0.05 14.40 13.70 15.10 5.20 4.90 5.60
903     118 00767065 SCMT 09 T3 08-PF    4215 15.46 2 0.11 4.64 2 0.03 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
918     101 00792999 N123L2-0800-RM      4225 13.45 2 0.25 6.49 2 0.07 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
918     101 00792621 DCMT 11 T3 04-UM    4215 15.87 2 0.05 4.43 2 0.00 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
918     101 00783046 DNMX 15 04 12-WMX   4205 16.78 2 0.01 4.11 2 0.02 16.25 15.30 17.20 4.20 4.00 4.50
918     101 00792514 CNMM 16 06 16-PR    4235 11.37 2 0.03 8.24 2 0.07 11.65 10.80 12.50 8.20 7.90 8.50
920     287 00792709 CNMG 16 06 16-PR    4225 13.38 2 0.02 6.70 2 0.07 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
920     287 00792620 DCMT 11 T3 08-PF    4215 15.32 2 0.09 4.65 2 0.01 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
920     287 00783014 CNMG 16 06 24-PR    4205 16.86 2 0.01 4.07 2 0.00 16.25 15.30 17.20 4.20 4.00 4.50
921     248 00790843 DNMX 15 04 08-WMX   2015 15.08 12 0.10 4.99 12 0.06 14.40 13.70 15.10 5.20 4.90 5.60
921     248 00790825 TNMG 16 04 12-PF    4225 13.60 2 0.03 6.69 2 0.01 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
923     200 00801524 RCMX 32 09 00       4215 15.63 1 4.68 1 15.35 14.50 16.20 4.60 4.30 4.90
923     200 00989189 X075000X 17.00 2 0.02 4.09 2 0.05 16.25 15.30 17.20 4.20 4.00 4.50
924     130 00801137 CCMT 12 04 04-MM    2015 14.96 12 0.04 5.01 12 0.03 14.40 13.70 15.10 5.20 4.90 5.60
924     130 00792716 TNMG 22 04 12-PR    4225 13.58 2 0.02 6.70 2 0.01 13.65 12.90 14.40 6.60 6.20 7.10
924     130 00792683 TNMG 16 04 12-QM    4205 16.93 2 0.04 4.11 2 0.00 16.25 15.30 17.20 4.20 4.00 4.50 

11.1 Hc och CoM för ingående order i testkörningarna som pulverlaboratoriet mätt upp. 

Order 00767071 borde vara UK. 

Order 00790843 är precis innanför gränsen. 

Samtliga order GK. 
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12 Bilaga 6 

12.1 Extra testkörning 938 300 

12.1.1 Bakgrund 

Avdrivningsprocessens längd visade sig vara oberoende av chargevikten och tidigare hypotes om 

att chargevikten ska kunna avgöra längden på avdrivningstiden motbevisades under arbetets gång 

och istället blev resultatet att avdrivningens processtid bör kunna förkortas med omkring 60 

minuter oberoende av chargevikten. 

12.1.2 Syfte 

Med denna extra testkörning hoppades vi få fram ett resultat som grovt skulle kunna styrka vår 

nya hypotes om att kunna korta ned avdrivningens hålltid med 60 minuter utan att påverka Hc-

och CoM-värdena. 

12.1.3 Utförande 

Pressat material som gått till skrot av olika anledningar användes för att få en charge på ca 300 kg 

och kördes enligt process A men med en hålltid på 150 minuter istället för ordinarie 210. 

Sintringskontroller märktes och placerades i chargen på samma vis som testkörningarna (se 

3.5.1.). 
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12.1.4 Resultat och diskussion 

Tabell 12.1 Mätvärden på Hc, CoM och Hccorr för sintringskontrollerna från testkörning 938 300. 

Ugnscharge D10+938 300 Extra testkörning 
Provplacering Hc (kA/m) Hccorr (kA/m) CoM (%) Vikt (kg) 
1T 12,36 12,62 9,4 7,265 
1M 12,18 12,30 9,51 7,259 
1B 12,10 12,21 9,51 7,254 
2T  12,28 12,47 9,45 7,240 
2M 12,14 12,20 9,55 7,240 
2B 12,15 12,32 9,47 7,231 
3T 12,35 12,63 9,39 7,249 
3M 12,08 12,18 9,52 7,229 
3B 12,20 12,28 9,54 7,233 
4T 12,25 12,42 9,47 7,254 
4M 12,40 12,58 9,46 7,243 
4B 12,18 12,31 9,5 7,239 
5T 12,61 13,17 9,19 7,265 
5M 12,44 12,77 9,35 7,255 
5B 12,51 12,91 9,3 7,242 
6T 12,47 12,86 9,31 7,247 
6M 12,53 12,85 9,36 7,257 
6B 12,10 12,16 9,55 7,247 
     
Medel 12,296 12,514 9,435 7,247 
Standard- 
avvikelse 

0,167 0,301 0,101 0,011 

 

 
Figur 12.1 CoM-resultaten för extra testkörningen 938 300  (se Tabell 12.1) för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 12.2 CoM-resultaten för extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 )för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer.

 

Figur 12.3 Hc-resultaten för extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 )för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna 

placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.4 Hc-resultaten för extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 )för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna 

placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 12.5 Hccorr-resultaten för extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 )för staplarna 1,3 och 5 där 

sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.6 Hccorr-resultaten för extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 )för staplarna 2,4 och 6 där 

sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.7 CoM-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 10.3) 

för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 12.8 CoM-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 10.3) 

för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.9 Hc-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 10.1) 

för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.10 Hc-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 10.1) 

för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 
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Figur 12.11 Hccorr-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 

10.2) för staplarna 1,3 och 5 där sintringskontrollerna placerats mot värmeelementet och på tre olika höjdnivåer. 

 
Figur 12.12 Hccorr-resultaten för samtliga testkörningar och den extra testkörningen 938 300 (se Tabell 12.1 och Tabell 

10.2) för staplarna 2,4 och 6 där sintringskontrollerna placerats mot mitten av chargen och på tre olika höjdnivåer. 

 

12.1.5 Slutsats 

Resultaten av Hc och CoM för sintringskontrollerna från den extra testkörningen, 938 300, visar 

att en minskning av hålltiden under avdrivningsprocessen på 60 minuter inte påverkar kvalitén på 

sintrings-processen. 

Dock krävs ytterligare testkörningar och analyser innan implementering i produktion kan ske. 
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