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Abstract

Characterization of the raw materials in metal
powders and its effect on the powders flow propreties

David Bengtsson

This thesis has been done at the powder department (GH) at AB Sandvik Coromant
in Gimo. With a rheometer measurements has been made on raw materials and
powder blends. The focus of this report has been to find correlations between raw
material powders and press data, comparisons have also been made between raw
materials and powder blends.

The rheometer can show information of how a powder act in flow conditions,
together with air and with pressure. Analyses has been done comparing the
rheometer data with press parameters (for example: rejected orders, weight
variations and the compaction pressure) with the goal to find correlations between
the powders flow properties and the powders compaction in production.
 
The measurements and analyses have been showing that the powder flow properties
depends on the powders composition and that properties like flow rate, aeration and
permeability varies between powder blends and batches of the same powder sort. It
seems to exist a correlation between the pressure force and the flow rate of a raw
material. This flow rate seems to belong together with the flow rate of the powder
blend. No correlations were found between the rheometer measurements and press
rejections, weight variations and hall flow values.

The statistical analyses that has been used in this report consist of a few number of
measured values and for the analyses to be statistic correct it is necessary to have a
larger sample in the analyses.

ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2015/02-SE
Examinator: Lars Degerman
Ämnesgranskare: Hugo Nguyen
Handledare: Marcus Rydberg



I 
 

Sammanfattning 
 

Det här arbetet har genomförts på pulveravdelningen (GRP) på AB Sandvik Coromant i 

Gimo. Med hjälp av en rheometer har mätningar gjorts på råvaror (obehandlat material). 

Mätningar har också genomförts på pulverblandningar (färdigbehandlat pulver). 

Rapportens fokus ligger på att försöka hitta samband mellan olika pulverblandningar och 

data från pressningen och även på att hitta samband mellan pulverblandningar och råvaror.  

Från rheometern fås data på hur hårdmetallpulvret beter sig när det flödar och hur det beter 

sig i samma blandning med luft. Utifrån data som samlats in har jämförelser och analyser 

gjorts med data från pressningen (t.ex. kassationer, presstryck och viktvariationer) för att 

försöka hitta samband mellan pulvrets flödesegenskaper och pressningen. 

Av de mätningar och analyser som gjorts har man kommit fram till att pulvrets 

flödesegenskaper är beroende på pulvrets sammansättning och att egenskaper som 

flödesenergi, aeration och permeabilitet varierar mellan olika pulversorter och även mellan 

olika batcher av samma pulversort. Det verkar också finnas en korrelation mellan en 

råvaras presstryck och råvarans flödesenergi. Denna flödesenergi verkar stämma överens 

med pulverblandningens flödesenergi där råvaran förekommer dvs. om en råvara har ett 

högt presstryck betyder det att flödesenergin är låg både för råvaran och dess 

pulverblandning. Inga samband hittades när jämförelser gjordes mellan mätdata från 

rheometern och kassationer, viktvariationer samt Hall flow-värden. 

I de analyser som gjorts i rapporten har relativt få mätvärden använts. För att få ett mer 

statistiskt korrekt resultat och för att hitta bättre korrelationer krävs det att det används 

flera mätvärden. 

 

Nyckelord: Rheometer, pulverflöde, aeration, permeabilitet, råvara, presstryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Förord 
 

Det här examensarbetet har genomförts på Sandvik Coromant med Marcus Rydberg som 

handledare. Ämnesgranskare är Hugo Nguyen på Uppsala Universitet. Arbetet går ut på att 

försöka karaktärisera pulvrets flödesegenskaper med extra fokus på råvaror. Rapporten 

kommer att fokusera på möjliga samband mellan flödesegenskaper och resultat vid 

pressning.  

Jag vill tacka min handledare Marcus Rydberg för att ha kommit med bra råd och hjälpt 

mig när jag haft några funderingar, Mattias och Tommy som har svarat på mina frågor och 

möjliggjort att jag har kunnat genomföra mina experiment. Jag vill också tacka Sirwan och 

Hans för att de har hjälpt mig med frågor angående pressningen. Ett speciellt tack vill jag 

även rikta till alla övriga medarbetare på Sandvik som alltid har varit vänliga och ställt upp 

om jag har haft några frågor. Till sist vill jag också tacka min ämnesgranskare Hugo 

Nguyen för bra råd om mitt arbete och utformning av rapporten. 

Kassationsdata, appendix och alla värden i diagram har sekretessbelagts i denna rapport. 

David Bengtsson 

Uppsala, mars 2015 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Sandvik Coromant ingår i affärsområdet Sandvik Machining Solutions som är en del av 

Sandvik-koncernen. Man tillverkar verktyg och verktygslösningar till 

metallbearbetningsindustrin. Sandvik har kunder inom bl.a. bil, flyg- och energibranschen. 

Antalet anställda inom Sandvik Coromant är 8 000 personer som finns representerade inom 

130 länder. Sandvik är känt för att satsa på forskning och utveckling och att skapa nya 

innovationer och nya produktivitetsstandarder (AB Sandvik Coromant). 

Under pressningen så pressas en pulverblandning under högt tryck och det bildas en detalj, 

även kallad grönkropp. Grönkroppen är ofta porös, för att detaljen ska få sin hårdhet och 

de önskade egenskaperna upphettas materialet i en ugn under hög temperatur när materialet 

sintras.  

Pulveravdelningen på Sandvik Coromant blandar, bearbetar och tillverkar 

pulverblandningar som är redo för pressning eller leverans. Vid pressningen av pulvret är 

egenskaperna på den pressade grönkroppen beroende av flera variabler, en av dom är 

pulvrets flödesegenskaper. Hur bra pulvret flödar, vilken kohesion det finns mellan 

partiklarna och hur bra luft kan passera genom pulvret är parametrar som kan ge stor 

påverkan vid pressningen. Avvikelser av dessa värden kan leda till bl.a. viktfel vid 

pressningen, kasserade pressbitar och problem i produktionen.  

1.2 Problembeskrivning 
Idag äger avdelningarna för pulver- och ämnestillverkning på Sandvik gemensamt en FT4 

pulverrheometer. Denna maskin införskaffades med syfte att öka kunskapen om pulvrets 

karaktäristiska egenskaper samt om hur dessa påverkar ämnestillverkningen och med 

särskilt fokus på hur pulvrets flödesegenskaper kan påverka vid pressningen. Det har 

tidigare utförts studier med rheometern som visar att denna kan utläsa unik data från 

pulvret som annan mätutrustning inte kunnat visa.  Med hjälp av rheometern kan man få 

mer kunskap och bättre förståelse för hur pulvrets råvaror och dess flödesegenskaper kan 

påverka kvaliteten på pressningen. Pressningen är beroende av pulvrets flödesegenskaper. 

Problem med flödet av pulver in till pressningen kan leda till problem vid pressningen, 

sintringen och även senare steg i produktionen.  

I denna rapport görs jämförelser mellan mätningar från rheometern och data från 

pressningen för att försöka få reda på hur pulvrets flödesegenskaper samverkar med 

pressningen.  
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1.3 Mål 
Huvudmålet med examensarbetet är att få en ökad förståelse över hur råvarornas 

sammansättning och egenskaper kan påverka vid pressningen med avseende på 

hårdmetallpulvrets flödesegenskaper.  

Examensarbetet ska leda till en ökad kunskap och förståelse om: 

 Pulvrets karaktäristiska egenskaper och om det förekommer en korrelation med 

dess råvaror. 

 Hur data och undersökningar från rheometern kan tillämpas för att minska 

kassationer i pressningsprocessen. 

 Hur en tillämpning av rheometern kan leda till ett mervärde för organisationen. 

1.4 Metodik 
Arbetet genomförs iterativt, dvs. att arbetet genomförs i flera olika steg för att enkelt kunna 

göra förändringar under arbetets gång och för att kunna sätta upp nya delmål. Ett steg 

består av att samla in data genom experiment och att sedan analysera insamlad data. Efter 

att steget är klart hålls ett möte med handledaren för att gå igenom de analyser och 

slutsatser man kommit fram till för att sedan ta upp vilken typ av data som ska samlas in i 

nästa steg och vilka avgränsningar som ska göras. Parallellt med datainsamling och analys 

görs en förstudie på området. 

 

Figur 1.1. Överblick över examensarbetets arbetsgång. 

En förstudie genomförs för att få bättre kunskap om pulvertillverkningen på Sandvik 

Coromant. Information samlas in om råvarusorter och dess egenskaper. Förstudien 

fokuserar mycket på tidigare forskning som genomförts på området, speciellt angående 

pulvrets flödesegenskaper och hur de påverkar pressningen. 

Mätningar genomförs med hjälp av rheometern på en utvald pulversort. Utifrån dessa 

mätningar fås data som sedan analyseras. Vid analyserna studeras möjliga samband och 

korrelationer mellan de mätningar som gjorts och mellan data och övriga faktorer i 

produktionen. 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på hur råvaror påverkar pulverflödet och främst på hur förändringar av 

pulverflödet kan påverka vid pressningen. Mätningar görs främst på råvaror av sorten PRS 

och PZ men även vissa mätningar görs på Volframkarbid. De pulverblandningar som det 

kommer fokuseras på är 564 och 567 eftersom att det har förekommit problem med dessa i 

produktionen. Rheometern har flera möjliga mätmetoder men de som det kommer 

fokuseras på i detta arbete är flödesenergi, aeration och permeabilitet.   

Faktorer i pressningen som det fokuseras på är: kassationer, viktvariationer, presstryck och 

geometriavvikelser. 
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1.6 Ordlista 
 

Aeration – Pulvrets motstånd mot luft.  

ANOVA-Analys – Statistisk analys som används för att mäta variationer i medelvärde 

mellan två eller flera mätningar (i detta fall batcher). 
 

Batch – Burk i lagret som innehåller en viss mäng pulver. Batcher består av samma 

material men innehållet i batcherna kan variera.  

BFE – Stable and Variable Flow Rate. Energin det tar för ett pulver att börja flöda. Mäts 

med hjälp av rheometern. 

Determinationskoefficent – Ett mått som anger hur stor del av den totala variationen i y-led 

beror på ändringar i x-led.  

Granuler – Bildas vid spraytorkning. Består av alla invägda råvaror. 

Kavitet – Hålrum i pressningsmaskinen som fylls med pulver. 

Kubiska karbider – Tantal, titan- och niobkarbid. Blandas i för att påverka pulvrets 

egenskaper. 

Permeabilitet – Pulvrets förmåga att leda luft genom materialet.  

Presstryck – Kraften som pulvret trycks ihop med. Beror på vikt och pulvrets höjd.  

Pulver – Finfördelat material. Består av små partiklar. Används i pressningen. 

Pulverblandning – Färdigbehandlat pulver. Innehåller förutom råvaran bindemedel och 

övriga tillsatser. Pulver som är redo att pressas.  

PRZ- Återvunnen råvara. Fås genom zinkbehandling. Även kallat PZ. 

PRS – Osintrat material som återvinns och används som råvara. Även kallat PS. 

Pulp – En slurry som består av hårdmetallpartiklar, pressmedel och etanol. 

Rheometer – Mätningsverktyg som genomför mätningar på pulver i flera olika tillstånd. 

Råvara – Obehandlat pulver som kommer direkt från lagret. T.ex. PRS, PRZ eller WC. 

Spraytork - Används för att torka och granulera pulvret. 

WC – Volframkarbid, ger hårdmetall sin hårdhet 
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2. Teori 
 

Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan pulvrets flödesegenskaper 

och kvalitén på slutprodukten. Den här delen kommer att redogöra för den forskning 

som har gjorts på området pulverflöde tills idag. Det kommer också att förklaras hur 

pulver används i produktionen och det kommer även att fokuseras på pulvrets råvaror. 

2.1 Pulverflöde 
I produktionen vill man ha ett så bra pulverflöde som möjligt. Ett snabbare flöde leder till 

mindre tid till att fylla pressarna. Pulver med dåligt flöde kan däremot leda till att det 

bildas ojämnheter vid pressningen. Detta kan leda till en ojämn fördelning och viktfel i det 

pressade materialet vilket i sin tur leder till fler kassationer.  

Om ett pulver har ett dåligt flöde kan det leda till problem vid pressningen, försämrad 

kvalitet och ökade produktionskostnader. Vanliga problem är råtthål, problem med 

flödesgraden och överflöde. Vid fyllning av pressar kan det förekomma problem med 

flödesgraden. Problemet uppkommer utifall att ett tätpackat pulver med låg permeabilitet 

bildar ett bakåttryck vilket minskar flödeshastigheten (Wu et al. 2003). 

Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan pulvrets flödesegenskaper och 

kvalitén på slutprodukten. Denna del kommer visa den forskning som har gjorts på 

området pulverflöde tills idag. Det kommer också att förklaras hur man använder sig av 

pulver i produktionen och det kommer även att fokuseras på pulvrets råvaror.  

2.1.1 Fyllning av pressar 

Pulverflödet är en viktig aspekt inom pressningen och främst då kaviteten i pressen ska 

fyllas. Vid fyllningen av pressningsmaskinen är vissa pulveregenskaper viktiga att tänka på 

som t.ex. kohesion. Ett kohesivt pulver kan leda till ett sämre flöde av pulvret in till 

maskinen då pulvret inte flödar lika regelbundet. Om luften inte kan lämna pulvret under 

pressfyllningen kan det leda till att det bildas ett bakåttryck. Därför är permeabiliteten 

också en viktig egenskap. Flödet in till pressningen kan påverka kvalitén på grönkroppen.  

Porositet kan leda till kassationer och försämrad kvalitet på slutprodukten. Sprickbildning 

är också ett stort problem. Porositet kan uppstå när pulvret som ska flöda in i kaviteten inte 

är jämnt fördelat. Då kan det bl.a. leda till att grovkornigt pulver hamnar på överdelen av 

kaviteten och finkornigt pulver på underdelen. Det man vill uppnå är ett snabbt och stabilt 

flöde av pulver till pressningen. Utformandet av pressningsverktyget och geometrin på 

grönkroppen är beroende på hur pulvret flödar. Det är också viktigt att man tar hänsyn till 

pressparametrar när man jämför pulverflöde med pressning. Höjdskillnad och presstryck är 

några parametrar som ska stämma överens med pulvret som ska pressas. Hastigheten på 

dynan kan också påverka resultatet efter pressningen. Om dynan färdas för snabbt över 

kaviteten kan det leda till att det bildas ojämnheter. Om hastigheten är tillräckligt hög så 

kan man behöva skaka dynan för att helt fylla kaviteten.  

Tidigare studier har visat att förekomsten av luft i kaviteten under pressningsfyllningen ger 

en stor påverkan på hur pulvret flödar in till kaviteten. Luft i kaviteten kan sakta ner flödet 

av pulver och det kan istället bildas porositet (Freeman, Fu 2008). 
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Kvalitetskontrollen vid pressningen kontrollerar främst viktfel men även likformighet och 

avsättningskraft spelar in på om man ska godkänna materialet. Det görs även kontroller 

mikroskopiskt för att försöka hitta porositet och ojämnheter. 

2.1.2 Pulverflöde 

Ett pulver kan börja flöda i flera olika områden inom produktionen, t.ex. under malning, 

blandning och vid fyllning av pressarna. Hur pulvret flödar beror främst på pulvrets fysiska 

egenskaper som t.ex. kornstorlek, kohesion och densitet.  

Ett pulvers flödesegenskaper varierar inte enbart p.g.a. t.ex. kornstorlek utan egenskaperna 

kan också variera mellan leverantörer och beroende på vilken batch som används. Yttre 

faktorer som t.ex. temperatur och luftfuktighet kan också påverka pulvrets egenskaper. Det 

betyder att ett pulvers flöde inte enbart beror på en egenskap utan på hur flera egenskaper 

samverkar. Det är omöjligt att karaktärisera alla egenskaper för ett pulver.  

Det räcker inte med en metod för att kunna karaktärisera ett pulvers egenskaper. De 

senaste åren har man fått reda på mer och mer om hur pulvret beter sig under flöde med 

olika mätverktyg som bl.a. rheometern där möjligheten finns att mäta flera olika variabler 

och egenskaper. Det är först när man har samlat in en databas av korrelationer och 

samband mellan olika pulver som man kan dra nytta av sina mätningar (Freeman T, 

Freeman R och Armstrong 2011). 

Ett pulver kan flöda på olika sätt. Det kan flöda så bra att det nästan flödar som vätska och 

det kan också vara så tätpackat att det inte flödar alls. Pulver kan också utsättas för olika 

mängd tryck vilket påverkar flödet. Olika pulver reagerar olika på olika faktorer. T.ex. så 

kan ett pulver inte reagera alls på luft och luftflöde medans ett annat pulvers 

flödesegenskaper ändras helt p.g.a. förändrat luftflöde. 

2.1.3 Partiklar 

Formen och storleken på pulvrets partiklar bidrar till pulvrets hållbarhet, densitet och flöde. 

Figur 2.4 visar vilka olika former en partikel kan ha. Partiklarna i ett pulver kan ha samma 

sorts form men de är aldrig exakt likadana. Det man föredrar är en sfärisk partikelform. 

Partikelstorleken påverkar också hur pulvret flödar. Förekommer det många små partiklar 

leder det också till en högre kohesion mellan partiklarna och ett försämrat flöde. 

Partiklarnas storlek och form bidrar till hur mycket porositet som förekommer i materialet. 

Porositet uppstår när det finns ett hålrum mellan partiklarna och om dessa hålrum är öppna 

för utsidan av materialet bildas det öppna porer. Under pressningen brukar dessa hålrum 

försvinna men om de skulle vara kvar kan det leda till att porerna är öppna för atmosfären 

och att det då kan bildas porositet i materialet.  

En tidigare studie har visat att det finns ett samband mellan partikelstorlek och pulvrets 

flödesegenskaper. Studien visar att partikelstorleken har stor betydelse av hur pulvret 

agerar i samband med luft. Det visar sig att flödesenergin också påverkas av 

partikelstorleken men inte i samma grad som pulvret påverkas av pulvrets aeration och 

permeabilitet (Ljunggren 2013, 35). 
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Figur 2.1. Partiklarnas olika former.  

Oregelbundna former och ojämn yta på partiklarna kan leda till att det bildas friktion 

mellan partiklarna. Pulver som har en stor variation och fördelning på sina partiklar har 

också större krafter mellan partiklarna vilket leder till att dessa pulver blir mer kohesiva. 

Om det förekommer hög friktion finns det en stor risk att partiklar sammankopplas med 

varandra vilket leder till ett sämre flöde. Ju mindre partikelstorlek i pulvret desto högre 

friktion och kohesion. För att förhindra friktion brukar man lägga till smörjmedel i pulvret.  

Hur partiklarna är fördelade kan också påverka hur tätpackat pulvret blir och på så sätt 

förändra pulvrets flöde (Boljanovic 2010, 81-82) (Fletcher). 

 
Figur 2.2. Pulvrets olika flödestillstånd beroende på mängd stress (Freeman 

Technologies). 

 

2.1.4 Mätmetoder 

Det förekommer flera olika metoder som används för att försöka karaktärisera pulvrets 

flödesegenskaper (utöver rheometern), en av dom är friktionsvinkeln. Denna vinkel 

bestäms av vinkeln mellan pulverhögens lutning och det horisontella planet. Pulver med 

bättre flöde brukar ha en mindre friktionsvinkel. Mätningar av friktionsgraden är 

användbara när man vill mäta hur ett pulver beter sig under förvaring och även under 

malning. Problemet med denna mätmetod är att det är svårt att mäta pulver med hög 

kohesion. Friktionsvinkeln kan inte heller mäta hur pulver flödar in till behållare eller 

pressar.  
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Andra mätmetoder som t.ex. Hausner ratio och Carr index används för att försöka 

karaktärisera pulvrets flöde. Genom att mäta pulvrets densitet kan man få reda på hur 

kohesivt ett pulver är. Dessa mätmetoder är snabba och ur dessa mätningar kan man få ut 

information om hur pulvret flödar under olika förhållanden.  

Idag finns det specialdesignade mätinstrument anpassade för att mäta just pulverflödet som 

t.ex. hall flow meters och rheometrar. Dessa mätinstrument ger dock inte en rättvis 

bedömning om pulverflödet. Ett pulver som flödar bra genom en Hall Flow meter och en 

rheometer gör inte nödvändigtvis det genom pressningen (Sinka, Schneider och Cocks 

2004). 

2.1.5 Aeration 

Aeration mäter ett pulvers motstånd mot gas eller vätska. Under aeration så cirkuleras luft 

genom en vätska eller massa, i den här rapporten fokuseras det främst på pulver. Pulvrets 

egenskaper kan påverkas eftersom att mellanrummet mellan pulvrets partiklar fylls med 

luft. Luft passerar genom pulvret naturligt vid t.ex. fyllning av pressar. Mängden luft som 

kan passera mellan partiklarna påverkar pulvrets flödesegenskaper. Om ett pulver är 

känsligt för luft betyder det att endast lite energi krävs för att pulvret ska börja flöda 

eftersom att det passerar mycket luft mellan partiklarna. Egenskaper som kohesion, 

kornstorlek och densitet påverkar hur mycket luft som kan passera genom pulvret. Ju mer 

luft som kan passera genom pulvret desto större risk är det att pulvret får en ökad porositet. 

Om ett pulver är kohesivt så passerar inte luft lika enkelt genom materialet och luften 

passerar istället genom vissa luftkanaler och råtthål (se figur 2.6). 

 
Figur 2.3. Olika sätt pulver kan reagera på aeration.  

2.1.6 Permeabilitet 

Permeabilitet mäter hur lätt ett pulver kan leda luft. Småkornigt material har mindre 

permeabilitet medan grovkornigt material har högre permeabilitet. Ett pulver som består av 

både grov- och finkornigt material kan istället leda till ett mer tätpackat material och en 

lägre permeabilitet. När det gäller pulver visar permeabilitet hur snabbt en gas kan färdas 

genom materialet.  Mängden gas som färdas genom pulvret påverkar dess 

flödesegenskaper (Freeman Technology, 2006). 

Om för mycket gas eller vätska färdas genom pulvret kan det leda till ett överflöde av 

pulver och att pulvret börjar flöda okontrollerat. För lite gas kan däremot leda till 

svårigheter att kontrollera flödesgraden. Generellt sätt så brukar kohesiva pulver ha låg 

permeabilitet medan pulver av granulat storlek brukar ha en högre permeabilitet(Johanson, 

2007) (Freeman Technologies, 2006). 
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2.2 Pulvermetallurgi 
Här beskrivs tillverkningen av skär på Sandvik Coromant från invägning till sintring. 

2.2.1 Invägning 

Innan man väger in pulvret så beräknas ett recept där det står önskad mängd och tolerans 

på varje råvara.  

2.2.2 Malning 

Efter att pulvret har blandats mals det för att få ett homogent material och för att man ska 

kunna styra kornstorleken. Vid malningen används kulkvarnar som innehåller cylpebs. 

Cylpebs är malkroppar som krockar med ett material för att få önskad effekt. Storlek och 

hastighet på cylpebs varierar beroende på vilket resultat och vilken kornstorlek som 

önskas. Det som fås fram efter malningen kallas för pulp. Pulpen består av 91 % etanol och 

9 % vatten. Vilken malningstid som väljs beror på vilken kornstorlek man vill få fram. Hög 

maltid leder till minskad kornstorlek men också till ett mer oxiderat material (Sandvik 

Tooling). 

 

Figur 2.4 Malningsprocessen. De vita kulorna ska föreställa cylpebs. 

2.2.3 Spraytorkning 

Efter malningen förs pulpen vidare till en spraytork. Pulpen sprutas in i en torkkammare 

genom ett munstycke som finfördelar materialet till små droppar. Munstycket kan variera i 

storlek och tryck. In i den övre delen av kammaren flödar varm kvävgas. Detta leder till att 

dropparna som bildas från munstycket möter kvävgasen och torkas.  

När materialet har torkat förs pulvret till ett kyltorn som kyler ner det till rumstemperatur. 

Materialet spraytorkas för att få bort malspriten och för att skapa granuler. Partiklarna som 

bildas vid spraytorkningen kan variera i både storlek och form. Efter spraytorkningen mäts 

ett Hall flow-värde på pulvret. Det är ett mått på hur bra ett pulver flödar. När 

pulverblandningen är klar vid spraytorkningen förs den vidare till pressningen eller 

förbereds för leverans (AB Sandvik Coromant, 2012). 
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Figur 2.5. Beskrivning av spraytorkningsprocessen.  

2.2.4 Pressning 

Det är i pressningen som detaljen får sin riktiga form. Under pressfyllningen så fylls pulver 

in till ett hålrum i pressningsmaskinen via en dyna. Pressningsverktyget pressas ner mot 

den fyllda kaviteten under högt tryck och en grönkropp bildas. Efter pressningen så matas 

den pressade kroppen ut ur pressningsområdet med hjälp av en utplockare (ejektor) och 

detaljen vägs. Vilket presstryck som ska användas beror på pulvrets kornstorlek. 

2.2.5 Sintring 

Efter att grönkropp har bildats är detaljen redo att sintras. Under hög värme så börjar 

pulverpartiklarna reagera med varandra och detaljen börjar växa fram till en fast kropp och 

få sin form.  

2.2.6 Kvalitetskontroll 

I laboratoriet görs kvalitetskontroll i flera steg. Det tas prover på bl.a. råvaror, pulp, pulver 

från spraytorkningen och RTP-pulver (färdigbehandlat pulver). Innan en ny 

pulverblandning kan skickas vidare måste den testas och godkännas av laboratoriet. Det 

som kontrolleras innan en batch av ett pulver godkänns är bl.a. kornstorlek, densitet, 

porositet och flödesegenskaper. 

 

2.3 Råvaror 
En stor del av hårdmetaller består av volframkarbider (WC) som ger materialet sin hårdhet. 

Volframkarbid består av ämnena volfram och kol. Processerna för framställningen av WC 

är kalcinering och reducering då WO3 (Tungsten) reduceras till volfram i en vätgasugn. 

Efter reduceringen blandas volframen som fåtts fram ur reduceringen med sot. Denna 

blandning sätts in i en karbureringsugn där volframkarbid bildas. Volframkarbid har en bra 

varmhårdhet och används mycket inom skärande verktyg. WC kan variera mycket i 

kornstorlek och egenskaper, därför har man delat in WC i olika storleksklasser där 

finkornigt material ger ett lågt nummer t.ex. (WC01) och där ett grovkornigt material ges 

ett högt nummer t.ex. (WC18).  

Granulering
Spraytorkning Varm kvävgas

Kvävgas

RTP pulver

Ready To Press

Slurry

(“pulp”)

från kvarnen

Pump
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Figur 2.6. WC-korn på mikroskopisk nivå. WC01 (uppe t. v.), WC05 (uppe t.h.), WC18 (nere t.v.). 

I pulverblandningarna tillsätts också bl.a. kobolt som är en bindemetall som håller ihop 

legeringar och ger en ökad brottstyrka. Det förekommer även TaC, TiC och NbC (även 

kallade för kubiska karbider) som fungerar som komplement till volframkarbid. Ibland 

används också inhibitorer för att förhindra korntillväxt under sintringen (AB Sandvik 

Central Service).  

2.3.1 PRS 

PRS är ett återvunnet material som används i nya pulverblandningar. Materialet har inte 

hunnit gå genom sintringen och det sorteras beroende på om det är rester, pressbräck eller 

underkänt pulver som har omvandlats.  

Återvinningsprocessen går till så att man först maler pulvret en kort stund, efter det 

analyseras pulvret och dess kornstorlek för att kontrollera om det förekommer några extra 

grova korn.  

2.3.2 PRZ 

PRZ framställs i en separat fabrik där metallskroten behandlas med zink. När det skrotade 

materialet kommer till fabriken börjar man med att sortera materialet beroende på sort. 

Därefter reagerar det sorterade materialet med zink innan  materialet mals. Innan materialet 

är redo för leverans sållas det beroende på den önskade kornstorleken innan materialet 

homogeniseras. 
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2.4 Metod för mätningar 
2.4.1 Utrustning 

 FT 4 Powder Rheometer, Freeman Technology. 

 50 mm x 160 mm Split Vessel Assembly. 

 50 mm x 260 m Split Vessel Assembly. 

 50 mm x 85 ml Split Vessel Assembly. 

 Aeration-enhet. 

 Blad och kolv. 

 WAR Turbula T2F Mixer. Blandare som används för att få ett homogent pulver 

innan undersökning. 

 Delare (Splitter). Används för att dela upp pulvret i två lika stora delar. 

 
Figur 2.7. Uppställning av rheometer med rotationsblad och bägare. 

 

 

 

Rotationsblad 

Tratt 

Bägare 
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2.4.2 Utförande 

Till att börja med väljs vilken råvara eller pulversort som ska analyseras. Innan 

experimentet påbörjas kontrolleras det att all nödvändig utrustning finns närvarande. Om 

nödvändigt ska montering av utrustning göras. Det pulver som ska analyseras förbereds 

genom att det hälls i en behållare och blandas i en blandningsmaskin för att få ett 

homogent pulver. När pulvret är blandat hälls det i en delare som fördelar pulvret i två lika 

stora delar. Då blir materialet jämnt fördelat och pulvret är redo för att användas i 

rheometern. Innan ett test genomförs ska man se till så att rätt verktyg används, att rätt 

bägare används och att en tratt placeras ovanför bägaren. Pulvret hälls sedan från delaren 

till en bägare. Bägaren ska skruvas fast så att bägaren inte förflyttas under experimentet. 

För att kunna starta försöket måste också säkerhetsdörren dras ner. Varje försök inleds med 

att det genomförs en konditionscykel. 

2.4.3 Testprogram 

Rheometern har flera olika testprogram som mäter olika variabler. Här nämns de 

testprogram som används i detta arbete.  

BFE (Stability and variable flow rate) 

BFE mäter flödesenergin vid en konstant flödesgrad och vid en varierande flödesgrad. 

Försöket inleds med en konditionscykel för att få pulvret jämnt fördelat. Efter det splittas 

bägaren för att få en bestämd mängd med pulver som sedan ska mätas. De sju första 

försöken genomförs med en bladhastighet på 100 mm/s. Under försök 8-11 reduceras 

bladhastigheten till 70, 40 respektive 10 mm/s, Försöket genomförs och bladet förs ner i 

bägaren med en bestämd rotationshastighet. Resultatet som fås fram är den totala energin 

som förbrukas vid respektive försök.  Energin mäts både då bladet förs neråt och uppåt i 

bägaren.  

Det kan ta ett tag för pulvret att värmas upp och stabiliseras därför kommer den data som 

nämns från BFE i denna rapport vara ett medelvärde av försök 5 till 7. 

Aeration 

Aeration mäter hur mycket flödesenergi som går åt vid en bestämd lufthastighet. Försöket 

inleds med en konditionscykel. Luft förs in i botten av bägaren samtidigt som ett blad 

roteras ner i bägaren. För att få fram ett bra referensvärde av aeration kan man räkna ut 

aerationsgraden (AR) som är en kvot av flödesenergin när det inte förekommer ett lufttryck 

dividerat med flödeshastigheten vid maximalt lufttryck. 

Permeabilitet 

Pulvret förbereds med en konditionscykel innan bägaren delas (splittas). En ventilerad kolv 

förs ner i bägaren och trycker ihop materialet under olika mängder tryck. Samtidigt så 

passeras luft genom bägaren. I detta test mäts tryckförlusten samtidigt som luft passerar 

genom pulvret. I datan som anges i denna rapport anges den tryckförlust som sker på 

pulvret vid 10 kPA. 
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2.4.4 Rengöring 

Mellan varje experiment på varje pulversort ska alla komponenter rengöras med papper för 

att få bort smuts. När man byter pulversort så ska alla komponenter sköljas, rengöras med 

hjälp av ultraljud och torkas så att inte smuts och vatten kan påverka nästa mätning. Även 

delaren och blandaren ska rengöras vid varje byte av pulversort. Efter avslutat experiment 

lämnas använt pulver i speciella avfallskärl.  

2.4.5 Statistiska analysmetoder 

För att analysera de utförda mätningarna och hitta eventuella korrelationer genomförs 

regressionsanalyser. Det förekommer också ANOVA-analyser i rapporten när jämförelser 

görs mellan medelvärden och standardavvikelser för flera olika grupper. All statistik förs i 

programmet Minitab. 
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3. Resultat och analys av olika råvaror 
 

Mätningar görs på flera olika råvarusorter för att försöka hitta samband och avvikelser. Det 

görs även mätningar på samma råvarusort men med olika kornstorlek. När mätningar görs 

på flödesenergin så är den ursprungliga rotationshastigheten på bladet 100 mm/s men 

rotationshastigheten minskar under de sista försöken.  

3.1 Resultat och analys av mätningar på flödesenergi 

 
Figur 3.1. Flödesenergi för olika råvarusorter under varierande rotationshastighet. 

Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan råvarusort och flödesenergi. PRS1 

kräver mindre flödesenergi vilket är förståeligt eftersom att det är ett finkornigt material. 

WC5 leder däremot till att det krävs mer flödesenergi troligtvis därför att materialet är 

mycket mer grovkornigt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PRS, återvunnen råvara, se sid 4. 
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3.2 Resultat och analys av mätningar på aeration 

 
Figur 3.2. AR (aerationsgrad) för olika råvarusorter. 

Mätningarna på aeration visar att råvaran PRS och råvaran PRZ2 har större AR 

(aerationsgrad) än WC (volframkarbid). Detta betyder att PRS och PRZ är mer känsligt för 

variation och att pulvret lättare blir fluidiserat. Man kan se att WC inte fluidiseras speciellt 

lätt. Detta beror troligtvis på att materialet är väldigt kohesivt. När pulvret är kohesivt blir 

det svårare för luft att passera mellan partiklarna. PRS och PRZ verkar reagera ungefär 

likadant på aeration.  

                                                           
2 PRZ, återvunnen råvara, se sid 4. 



17 
 

3.3 Resultat och analys av mätningar på permeabilitet 

 
Figur 3.3. Permeabilitet för olika råvarusorter och applicerat tryck. 

Mätningarna på permeabilitet visar att det förekommer en stor skillnad mellan PRS och de 

övriga råvarusorterna. Om ett pulver har en låg tryckförlust betyder det att det också har en 

hög permeabilitet eftersom att det krävs ett högt tryck för att kunna få ett bra flöde. PRS 

har låg tryckförlust och högre permeabilitet vilket betyder att press och tryck inte påverkar 

pulvret lika mycket.  
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4. Jämförelse mellan råvaror och 

pulverblandningar 

 
Utöver de råvaror som har testats har mätningar också utförts på pulverblandningar där 

råvaror av typ PRS och PRZ förekommer. Utifrån dessa mätningar har jämförelser gjorts 

för att se om det finns några linjära samband mellan en viss pulverblandning och den 

råvara som förekommer i pulverblandningen. 

De batcher av pulverblandningar och råvaror som har analyserats och jämförts är: 

Pulverblandning Råvara 

564-224 PZ60-708, PS05-614 

564-226 PZ60-721 

564-233 PZ60-723, PS05-615 

564-243 PZ60-731, PS05-622 

567-884 PS04-307 

 

4.1 Jämförelse av flödesenergi för PRZ 

 
Figur 4.1. Jämförelse av flödesenergi (BFE) för PRZ och dess pulverblandningar. 

Flödesenergin för PRZ verkar inte variera nämnvärt beroende på pulverblandning och 

batch. 
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4.2 Jämförelse av flödesenergi för PRS 

 
Figur 4.2. Flödesenergi (BFE) för PRS och dess pulverblandningar (R2 = 80,4%). 

När det gäller flödesenergin förekommer det inga stora variationer mellan råvaror och 

pulverblandningar. Pulverblandningarna har generellt sett en lägre flödesenergi än 

råvarorna. Detta beror troligtvis på olika tillsatser och bindningsmedel som läggs till under 

pulvertillverkningen. Man kan se att PRS har ett samband med sin pulverblandning. R2-

värdet står för determinationskoefficenten och förklarar hur mycket av variationen på y-

axeln kan förklaras av ändringar på x-axeln. Dock så är detta samband osäkert eftersom att 

det förekommer endast fyra mätningar i analysen. Om råvaran har hög flödesenergi leder 

det till att pulverblandningen också har hög flödesenergi.  

4.3 Jämförelse av aerationsgrad för PRZ 

 
Figur 4.3. AR för pulverblandning och PRZ. 
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I figur 4.3 kan man se att det finns ett möjligt samband mellan aerationsgraden för råvara 

och pulverblandning. Om en pulverblandning har en hög aerationsgrad har dess råvara 

också det.  

 

Figur 4.4. AR för pulverblandning och PRS. 

Det verkar inte förekomma något samband mellan aerationsgraden för PRS och 

aerationsgraden för dess pulverblandningar. 
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4.4 Jämförelse av permeabilitet 

 
Figur 4.5. Permeabilitet för olika råvaror. 

 

 
Figur 4.6. Permeabilitet för olika pulverblandningar. 

I figur 4.5 och 4.6 kan man se att det inte förekommer något samband mellan 

pulverblandningarna och dess råvaror när det gäller permeabilitet. Man kan se att värdena i 

tryckförlust inte skiljer sig särskilt mycket mellan de olika råvarorna. När det gäller 

pulverblandningarna finns det en tydligare skillnad mellan de olika batcherna men 

skillnaden är väldigt liten (ca 0,1 mBar). 
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5. Analys av kassationer i pressningen 

 
Data tas fram från pressningen som anger hur många procent av de skär som går genom 

pressningen som kasseras.  

 

5.1 Analys 
Det förekommer inga större skillnader i antal kassationer när man jämför de olika 

batcherna. Om man jämför de avvikelser som förekommer finns det inga direkta samband 

mellan kassationer och de mätningar som genomförts på blandningarna med rheometern. 

Det förekommer vissa avvikelser för pulverblandning 564 men det är svårt att se om det 

beror på pulvrets flödesegenskaper, pressparametrar eller övriga orsaker. 
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6. Jämförelse mellan mätningar och data på 

presstryck 

 
Jämförelser görs mellan råvaror och dess presstryck. Från laboratoriet fås information om 

vilket presstryck som ska användas på respektive råvara. Genom att jämföra presstryck 

med flödesenergi, aeration och permeabilitet undersöks möjliga korrelationer. Om det 

hittas korrelationer mellan en råvara och dess flödesegenskaper görs också analyser på 

pulversorten som råvaran ingår i för att se om de stämmer överens.  

6.1 Jämförelse mellan presstryck och flödesenergi för 

PRZ   

 
Figur 6.1. BFE för PRZ jämfört med råvarans presstryck. 

Inga samband har hittats mellan PRZ och presstryck. 
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6.2 Jämförelse mellan presstryck och flödesenergi för 

PRS  

 
Figur 6.2. BFE för PRS jämfört med råvarans presstryck (R2=95,0%). 

 
Figur 6.3. BFE för pulverblandningar jämfört med dess råvarors presstryck (R2=87,7%). 

När det gäller PRS kan man se ett samband mellan presstryck och flödesenergi. Ytterligare 

en analys gjordes för att se hur pulverblandningarna som råvarorna finns i korrelerar med 

blandningarnas flödesenergi. Det verkar även finnas en stark korrelation mellan råvarornas 

presstryck och pulverblandningarnas flödesenergi. Det som är intressant är att en blandning 

med PRS som har högt presstryck och låg flödesenergi också har en råvara med högt 

presstryck och låg flödesenergi. Som man kan se för både råvara och blandning är att 

presstrycket minskar ju högre flödesenergi som krävs.  

Trycket som används vid pressningen beror på kornstorleken på de WC-korn som används 

i materialet. Vid mätning av vikt är pulvrets vikt konstant oavsett råvarusort. Om ett pulver 

har en hög kohesion innebär det oftast att det pulvret också har en hög vikt.  
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I figurerna 6.2 och 6.3 har de kohesiva pulvren också ett lågt presstryck medan ett pulver 

som inte är lika kohesivt har ett högre presstryck. Är pulvret grovkornigt innebär det också 

att det har ett lågt presstryck eftersom att det krävs mindre motstånd vid pressningen. 

Utifrån jämförelserna mellan flödesenergi och presstryck verkar det som att 

pulverblandningens liksom råvarans flödesenergi beror på presstrycket.  

6.3 Jämförelse mellan presstryck och aerationsgrad  

 
Figur 6.4. Aeration för PRZ jämfört med råvarors presstryck. 

 
Figur 6.5. Aeration för PRS jämfört med råvarans presstryck. 

 

Under jämförelser av presstryck och aeration hittades inga samband. 
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6.4 Jämförelse mellan presstryck och permeabilitet 

 
Figur 6.6. Permeabilitet för PRZ jämfört med råvarans presstryck. 

 
Figur 6.7. Permeabilitet för PRS jämfört med råvarans presstryck. 

 

Under jämförelser av presstryck och aeration samt presstryck och permeabilitet hittades 

inga möjliga samband. 
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7. Resultat och analys av viktvariationer 
 

Utifrån pressningen fås data på standardavvikelser för varje order. Genom att undersöka 

viktvariationer på de batcher som har undersökts kan man få reda på om variation av vikt i 

pressningen påverkas av pulvrets flödesegenskaper. 

7.1 Resultat 

Figur 7.1. ANOVA-Analys av viktvariationer. 
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Figur 7.2. ANOVA-Analys av viktvariationer och standardavvikelse. 

 

7.2 Analys 

Som man ser i figur 7.1 och 7.2 har batch 564-253 en mycket större standardavvikelse än 

de övriga batcherna som har analyserats. Detta kan bero på att vikterna för vissa ordrar har 

en mycket högre vikt än övriga ordrar (se tabell 7). I och med att vissa detaljer som 

pressades med denna batch hade större mått är det troligtvis en orsak som bidrar till de 

stora viktvariationerna. Om man jämför viktvariationer med uppmätta värden från 

rheometern hittas inga samband. Detta betyder troligtvis på att de stora viktvariationerna 

inte beror på pulvrets flödesegenskaper utan snarare på övriga parametrar och problem vid 

pressningen.  
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8. Resultat och analys av Hall flow-värden 
 

Som det nämnts i litteraturstudien är Hall flow-värdet ett mått på hur bra ett pulver flödar. 

Eftersom att detta mått görs på samma blandningar som har mätts i rheometern kan det 

vara intressant att jämföra om det finns ett samband mellan dessa värden. 

 

 
Figur 8.1. Hall Flow-värden efter spraytorkningen jämfört med flödesenergin mätt från 

rheometern. 

Det finns inget direkt samband mellan hall flow-värden och flödesenergi. Man kan dock se 

att pulverblandningarna 564 och 567 avviker lite från varandra och att pulverblandning 567 

verkar ha lite högre hall flow-värde och flödesenergi än pulverblandning 564, om än 

marginellt. Teoretiskt sett borde det förekomma ett samband mellan dessa. Eftersom att 

båda är ett mått på flöde borde ett pulver som har låg flödesenergi också ha ett lågt hall 

flow-värde. En tidigare studie visar också att det har funnits samband mellan flödesenergi 

och hall flow-värde. De mätningar som genomfördes i den studien var främst på 

pulverblandning 465 som har en annan sammansättning och som består av andra råvaror 

(Ljunggren, 2013). 
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9. Diskussion och slutsats 
 

9.1 Diskussion 
Vid vissa analyser i rapporten har det gjorts regressionsanalyser där man fått fram en 

korrelationskoefficient (r). Den beskriver hur långt ifrån ett linjärt samband som fås fram 

ur analysen. Ju närmare korrelationskoefficienten är 100 % desto starkare linjärt samband.  

Många av de analyser som gjorts och den statistik som förts har bestått av ett relativt litet 

urval. De flesta statistiska analyser som gjorts har bestått av ungefär 5-10 mätningar. I 

figur 6.3 förekommer det ett R2-värde på 87,7 % och figur 6.2 visar att det förekommer ett 

linjärt samband med 95,1 %. Figur 6.2 visar ett större linjärt samband men det behöver inte 

vara representativt för verkligheten. Analysen består av endast fem mätvärden och 

egentligen skulle det behövas fler mätvärden för att säkert kunna säga ett det förekommer 

ett linjärt samband mellan de två variabler som jämförts. Figur 6.3 visar ett mindre linjärt 

samband, men med flera mätvärden finns möjligheten att analysen visar ett högre 

korrelationsvärde. Vissa avvikelser kan möjligtvis bero på slumpen. De analyser som 

gjorts är därför inte statistiskt säkerhetsställda. Man kan dock få information utifrån 

analyserna att det förekommer vissa trender och möjliga samband för vissa mätningar. 

Även fast det inte är statistiskt säkerhetsställt så ger det en liten indikation på att 

sambandet även kan gälla för stickprov med ett högre antal mätvärden. 

I figur 6.2 och 6.3 hittades möjliga samband mellan presstryck och flödesenergi för olika 

batcher av PRS. Detta kan betyda att en råvara av PRS flödar på ett likformigt sätt som 

pulverblandningen den senare hamnar i. Utifrån diagrammen kan man se att 

pulverblandningarna har lägre flödesenergi än dess råvaror och det beror troligtvis på 

bindemedel och övriga tillsatser som läggs till i pulverblandningen. Skillnaden i 

flödesenergi mellan pulverblandning och råvara verkar vara ungefär 200-300 mJ oavsett 

vilka batcher det handlar om. 

I flera av mätningarna som gjorts på råvaror ser man att resultaten skiljer sig åt för PRS 

och PRZ. En förklaring kan vara det som nämnts tidigare, att för få mätningar har gjorts. 

En annan förklaring är att pulveregenskaperna skiljer sig åt mellan PRS och PRZ. PRZ är 

ett väldigt kohesivt pulver och PRS är ett pulver som har bättre flödesegenskaper. Båda 

dessa råvarusorter kan reagera olika på rheometerns mätningar. Av mätningarna som gjorts 

på flödesenergi (BFE) visas tydligare samband för PRS än för PRZ. När man mäter 

pulvrets flöde i rheometern går det mycket trögare för bladet att rotera i PRZ p.g.a. pulvrets 

kohesion. När det går trögt vid mätningarna kan det leda till att mätningarna inte blir lika 

exakta. Det kan förekomma små klumpar och ojämnheter i materialet som gör att det går 

trögare än vanligt för vissa batcher och att mätresultaten varierar p.g.a. detta. 

Enligt teorin så borde aerationen vara högre för PRS än för PRZ eftersom att PRS är 

mindre kohesivt än PRZ. Under mätningarna som gjordes med rheometern kunde man 

också se att PRS började flöda med hjälp av luften som fördes in i bägaren. När PRZ 

utsattes för lufttryck blev materialet istället väldigt tätpackat och det såg ut som att 

materialet inte kunde släppa igenom luft lika lätt. I figur 3.2 kan man se att aerationen för 

de båda råvarusorterna ligger på ungefär samma medelvärde. I mina resultat och 

beräkningar har enheten AR (aerationsgraden) använts.  
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Denna enhet kan vara missvisande eftersom den visar skillnaden mellan aerationen när det 

inte förekommer något lufttryck dividerat med aerationen vid det högsta möjliga 

lufttrycket.  

Under mätningarna med rheometern mäts aerationen då lufthastigheten varierar från 0 till 

10 mm/s och under denna tid kan pulvret reagera på olika sätt och energin som krävs kan 

variera.  

 

9.2 Slutsats 
Många mätningar har gjorts på PRZ och det har varit svårt att hitta några tydliga 

karaktäristiska egenskaper för den råvaran. Det är möjligt att pulvret är för kohesivt och för 

tungt för att undersökas i rheometern. När man försökte mäta flödesenergin med en lägre 

rotationshastighet på bladet fick man inget tydligt resultat p.g.a. pulvrets höga kompakthet. 

Det förekommer inga större skillnader i antal kassationer av de pulverblandningar som har 

analyserats. Detta gör att det blir svårt att hitta samband mellan pulvrets flödesegenskaper 

och kassationer inom pressningen. Kassationer inom pressningen behöver inte bero enbart 

på pulvrets egenskaper och flödesegenskaper. Viktfel (som också har analyserats), 

porositet, verktygsfel och höjd på pressningsverktyget är några andra parametrar som 

också kan påverka antal kassationer vid pressning.  

Med hjälp av rheometern har metallpulvrets karaktäristiska egenskaper analyserats och 

jämförelser har gjorts med analyser på metallpulvrets råvaror. Även om inga tydliga 

resultat har fåtts har man fått en ökad förståelse över hur pulverblandningar och råvaror 

samverkar. Det verkar vara svårt att kunna tillämpa rheometern för att direkt kunna 

påverka antal kassationer i pressningen. Dock så har mer kunskap fåtts om hur man kan 

använda sig av undersökningar från rheometern för att påverka presstryck och andra 

pressparametrar. I ett längre perspektiv och med en större databas av mätningar från 

rheometern kan man tillämpa rheometern som en del av produktionen för att förbättra och 

analysera pulvertillverkningen. 
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10. Rekommendationer och förslag på 

fortsatta undersökningar 
 

Antalet mätningar som har genomförts med rheometern och analyserats är för få för att 

kunna ge ett statistiskt säkerställt resultat. För att kunna dra nytta av resultatet och för att få 

ett mer pålitligt resultat krävs det att mer data samlas in. Genom att genomföra mätningar 

med rheometern så fort det kommer in ett nytt pulver till lagret skulle man lättare kunna 

bygga upp en databas av mätvärden från rheometern. Ett stort problem med mitt arbete har 

också varit tidsbristen. Det hade behövts mer tid för att få mer pulver från lagret. Om målet 

är att kunna karaktärisera pulveregenskaper för pulver i allmänhet vore det bättre att bara 

fokusera på en pulverblandning. I det här arbetet har det fokuserats på flera blandningar 

och det vore att föredra flera mätningar på en pulverblandning före färre mätningar på flera 

pulverblandningar eftersom att osäkerheten då blir för stor.  

När jämförelser har gjorts med pressdata så har man varit tvungen att analysera batcher 

som redan har gått genom pressningen Oftast dröjer det ett tag från att en pulverblandning 

kommer till lagret tills att det finns information om hur det gått i pressningen. Bättre 

planering av vilka batcher som ska undersökas med hjälp av produktionsschemat skulle 

leda till att mer jämförelser med pressdata skulle kunna göras.  

I mina försök har jag endast undersökt en burk från respektive batch och oftast bara gjort 

ett försök för respektive program i rheometern (BFE, aeration och permeabilitet). Det är 

möjligt att pulvrets egenskaper skulle kunna variera från burk till burk. Om mätningar görs 

utifrån fler burkar så skulle man kunna se om värdena från samma burk sprider sig från 

varandra och vad det kan bero på.  

I framtiden skulle fortsatta mätningar med rheometern kunna göras med fokus på 

flödesenergi och aeration. Flödesenergin är ett bra mått på hur pulvret beter sig under 

flöde. Aeration visar också hur pulver reagerar i samband med luft vilket kan vara relevant 

när jämförelser ska göras med pressningen. Vid fortsatta mätningar på aeration så skulle 

man kunna försöka använda en annan enhet än AR. Ett förslag är att istället för att se 

skillnaden mellan lufttrycket vid 0 och 10 mm/s eftersom pulvret reagerar mycket 

kraftigare på lufttrycket under den stunden eftersom att pulvret då fluidiseras.  

Under det här arbetet har mycket fokus legat på råvaror som WC, PRZ och PRS. I 

fortsättningen skulle mer mätningar kunna göras på övriga tillsatser i pulverblandningarna 

som t.ex. kubiska karbider och bindemedel. Genom att på samma sätt som i det här arbetet 

jämföra flödesegenskaper för tillsatser med pulverblandningar kan man utesluta vilka 

flödesegenskaper som beror på råvaror och vilka som beror på tillsatser.  
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