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Sammanfattning 

Vid torrgranulering av masugnsslagg med roterande disk hälls den smälta varma slaggen i en 

stråle på den roterande disken. Slaggen slungas sedan radiellt ut åt sidorna från disken och 

sönderdelas till partiklar. Torrgranuleringen bidrar både till att en värdefull produkt i form av 

cement kan framställas, samtidigt som energin från den varma slaggen återvinns. I dagsläget finns 

dock inte tillräcklig kunskap om hur olika processparametrar påverkar sönderdelningen och 

storleksfördelningen av partiklarna för att kunna tillämpa processen inom industrin.  

Syftet med projektet var att skapa en experimentell och en numerisk modell av 

torrgranuleringsprocessen med roterande disk för att undersöka hur olika processparametrar 

påverkar sönderdelningen och storleksfördelningen på partiklarna, samt att utveckla en 

bildanalysmetod för att validera den numeriska modellen mot de experimentella resultaten. 

En experimentell modell av torrgranuleringsprocessen med roterande disk skapades i 

laboratorieskal och förenklades genom att vatten användes istället för masugnsslagg. En numerisk 

modell konstruerades i Ansys Fluent för att efterlikna den experimentella processen. Två olika 

multifas-modeller tillämpades i den numeriska modellen; Mixture och Volume of fluid för att 

beräkna hastigheten respektive storleken på partiklarna. Den genomsnittliga felmarginalen mot 

den experimentella modellen blev 10,9 % för partikelhastigheten respektive 13,1 % för 

droppstorleken.  

En bildanalysmetod utvecklades för att analysera droppsönderdelningen vid 

granuleringsprocessen. Bildanalysprogrammet ImageJ användes för att beräkna partiklarnas 

storlek för den experimentella och numeriska modellen, medan programmet PTVlab användes för 

att analysera partiklarnas hastighet från den experimentella modellen.  

Sammantaget bidrog studien till en ökad förståelse för sönderdelningen och storleksfördelningen 

av partiklarna vid torrgranuleringsprocessen med roterande disk, samt hur dessa påverkades av 

processparametrarna fluidflödet och rotationshastigheten på disken. 
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Abstract 

Dry granulation of blast furnace slag with a rotating disc is a method where hot slag is poured 

onto a rotating disc. By the rotation the slag is thrown radially to the side of the disc and is 

atomized into particles. Through dry granulation of blast furnace slag it is possible to produce a 

valuable product, cement, while the energy from the hot slag is recycled. There is not enough 

knowledge about how various process parameters affect the atomization and size distribution of 

the particles in order to apply the process in the industry. 

The objective of the project was to create an experimental and a numerical model of the dry 

granulation process with rotating disc to investigate how various process parameters affect the 

atomization and size distribution of the particles, and to develop an image analysis method to 

validate the numerical model against the experimental results. 

An experimental model of the dry granulation process with a rotating disc was created in 

laboratory scale and simplified. Water was used instead of blast furnace slag in the experiment. A 

numerical model was constructed in Ansys Fluent to relate to the experimental process. Two 

different multiphase models were applied in the numerical model; Mixture and Volume of fluid to 

calculate the speed and the size of the particles. The average error against the experimental model 

was 10.9% for particle velocity and 13.1% for drop size. 

An image analysis method was developed to analyze the droplet atomization. The image analysis 

software ImageJ was used to calculate the particle sizes for the experimental and numerical 

model, while PTVlab was used to analyze the velocity of the particles from the experimental 

model. 

The study contributed to a better understanding of atomization and size distribution of particles at 

the dry granulation process with rotating disc, and how these were affected by the process 

parameters of fluid flow and the rotational speed of the disc.  
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Variabellista 
 

Symbol Enhet Variabel 

c % Massfraktion 

D m Diameter 

F N Kraft 

k m
2
/s

2
 Turbulent kinetisk energi 

ṁ kg/s Massflöde 

p Pa Tryck 

R m Radie 

Re - Reynolds tal 

t s Tid 

u m/s Hastighet x-led 

v m/s Hastighet y-led 

�̇� m
3
/s Volymflöde 

w m/s Hastighet z-led 

We - Webers tal 

α rad Vinkel 

αw % Volymandel 

δ m Tjocklek 

ε m
2
/s

3
 Turbulent effektförlust 

μ Pa s Dynamisk viskositet 

ν m
2
/s Kinematisk viskositet 

ρ kg/m
3
 Densitet 

σ N/m Ytspänning 

ω s
-1 

Rotationshastighet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Masugnsslagg är den huvudsakliga biprodukten vid råjärnstillverkning. Vid framställning av ett 

ton råjärn bildas ungefär 0,3 ton masugnsslagg. Slaggen har en temperatur på cirka 1500ᵒC när 

den lämnar masugnen och innehåller stora mängder värme. [1] Värmen som slaggen för med sig 

motsvarar cirka 13 % av energiåtgången i en masugnsprocess. Vid SSAB i Luleå framställs 

ungefär 300 000 ton masugnsslagg per år, vilken innehåller ungefär 150 GWh värme. [2] Denna 

slagg tippas förnärvarande på svalning utomhus.  

Masugnsslaggens ämnessamansättning gör den passande för cementtillverkning. Huvuddelen av 

all cement som används i Sverige idag utgörs av blandcement, vilket består av portlandsklinker 

blandat med en mindre mängd kalkmjöl. Masugnsslaggets ämnessammansättning liknar den i 

portlandklinker. Slagg som får svalna långsamt utomhus kan dock inte användas till cement. Den 

högtempererade slaggen måste kylas ner tillräckligt fort så att den inte hinner kristallisera sig, 

utan istället får en amorf struktur. Genom granulering delas slaggen upp droppar och en snabbare 

nedkylning kan åstadkommas. Det krävs att droppstorleken minimeras vid granulering av slagg 

för att uppnå en tillräckligt snabb nedkylningshastighet.  

Det finns huvudsakligen tre metoder för att granulera slagg; granulering med roterande disk eller 

kopp (RCA), luftgranulering och vattengranulering. Granulering med roterande disk eller kopp 

och luftgranulering är båda torrgranuleringsprocesser. Vid torrgranulering med en roterande disk 

eller kopp hälls den varma slaggen på den roterande disken och slungas sedan radiellt ut åt 

sidorna. Slaggen sönderdelas till partiklar och kyls ned, se Figur 1. Genom att använda sig av 

torrgranuleringsprocessen finns flera olika alternativ för återvinning av värmen.  

 

Figur 1: Torrgranulering av slagg med roterande kopp. Bilden är tagen under ett försök vid Swerea MEFOS [2]. 

Den idag mest förekommande granuleringsprocessen för masugnsslagg är vattengranulering. 

Vattengranuleringsprocessen kräver dock stora mängder vatten, som när det släpps ut förorenar 

både mark, vatten och luft. Det finns även en risk för ångexplosioner. Processen producerar 

lågtempererad ånga, vilket det är svårt att återvinna värmen ifrån. Torrgranulering är en betydligt 

säkrare och miljövänligare metod, där det finns större möjligheter för energiåtervinning. 

Swerea MEFOS har tidigare genomfört försök för torrgranulering av masugnsslagg med roterande 

kopp i industriell skala. Swerea MEFOS har dokumenterat delar av försöken med 

höghastighetsfilmning för att öka förståelse för processen. Försök med masugnsslagg är dock 

relativt dyra att genomföra, samt är svåranalyserade då utrustningen inte kan placeras allt för nära 
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den varma slaggen. Innan processen går att implementera i industrin behövs det en mer detaljerad 

förståelse om partikelstorlekens relation till olika processparametrar, som till exempel diskens 

rotationshastighet och fluidens massflöde. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att skapa en experimentell och en numerisk modell av 

torrgranuleringsprocessen med roterande disk för att undersöka hur olika processparametrar 

påverkar sönderdelningen och storleksfördelningen på partiklarna. För att kunna validera den 

numeriska modellen mot de experimentella resultaten ska en metod för analys av den insamlade 

experimentella datan utvecklas. 

1.3 Avgränsningar 
Försöken kommer att genomföras med en roterande disk. Hur kantvinkeln på en kopp påverkar 

granuleringen och den numeriska modelleringen kommer därmed inte att undersökas i den här 

rapporten. För att förenkla försöken kommer vatten att användas som medium istället för slagg. 

Vatten är betydligt säkrare att hantera, det är billigare och lättare att anskaffa. Det är även möjligt 

att komma närmare försöken med utrustning som till exempel höghastighetskameran. Den 

numeriska modellen baseras endast på den experimentella försöksuppställningen i denna studie 

och kommer därför behandla enbart granulering av vatten  
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2 Teori 

2.1 Grundläggande strömningsmekanik 
Grunden inom strömningsmekaniken baseras på lagarna om bevarandet av massa, rörelsemängd 

och energi. Det finns huvudsakligen två olika sätt att beskriva dessa förhållanden, enligt Euler 

eller Lagrange. I ett flerfasflöde betraktas minst en av faserna som kontinuerlig. Det kontinuerliga 

flödet beskrivs enligt Eulers definition. Eulers definition använder sig av en så kallad 

kontrollvolym, en sluten volym där fluiden kan flöda in och ut. Parametrar som till exempel tryck, 

hastighet och acceleration definieras som fält inom kontrollvolymen, se Figur 2.  

 

 

Figur 2: Kontrollvolym med hastighetsfält vid inlopp och utlopp [3]. 

 

Lagranges definition utgår istället från spårning av enskilda partiklar i fluiden. Partiklarnas 

hastighet och position beskriv som en funktion av tiden, se Figur 3. Det finns, som tidigare nämnt, 

alltid en kontinuerlig fas i ett flerfasflöde. De övriga faserna kan behandlas antingen som 

kontinuerliga och beskrivas enligt Eulers definition, eller som diskreta och beskrivas enligt 

Lagranges definition [3]. 

 

Figur 3: Två partiklar, A och B, med positionsvektorn x(t), samt hastighetsvektorn V(t) [3]. 

 

2.1.1 Kontinuitetsekvationen 

Inom en kontrollvolym kan massa varken förstöras eller skapas enligt Eulers definition. 

Förändringen av massa är alltid lika med nettoflödet genom kontrollvolymen. För ett 

kompressibelt flöde beskrivs förändringen av massa enligt: 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�̅�) = 0 

(2.1) 

 

där ū är fluides hastighet, p tryck och ρ dess densitet [4]. 

I ett kartesiskt koordinatsystem beskrivs kontinuitetsekvationen istället enligt: 
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 𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑧
= 0 

 

(2.2) 

2.1.2 Bevarande av rörelsemängd 

2.1.2.1 Eulerekvationen 

I en kontrollvolym kan rörelsemängden enligt Eulers definition endast förändras på grund av 

externa krafter på fluiden eller genom ändrat genomflöde i kontrollvolymen, se ekvation (2.3). 

Eulerekvationen kan användas vid flöden där de viskösa krafterna är försumbara som vid höga 

Reynolds tal. I närheten av tillexempel väggar och bakströmmar kan Eulerekvationen inte 

tillämpas. [4] 

 
𝜌

𝐷�̅�

𝐷𝑡
= 𝜌�̅� − ∇𝑝 

(2.3) 

Där F är kraften på fluiden. 

2.1.2.2 Navier-Stokes ekvation 
Navier-Stokes ekvation härleds ifrån Newtons 2:a lag, se ekvation (2.4). Den största skillnaden 

från Eulerekvationen är att Navier-Stokes ekvation innehåller en viskös term, vilket gör att den 

även går att tillämpa vid flödets gränsskikt [4].  

 
𝜌

𝐷�̅�

𝐷𝑡
= 𝜌�̅� − ∇𝑝 + 𝜇∇2�̅� 

(2.4) 

Där µ är den dynamiska viskositeten.  

 

I ett kartesiskt koordinatsystem kan x-komponenten i Navier-Stokes ekvation skrivas enligt 

ekvation (2.5). 

 
𝜌

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌 (𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = 

−
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (𝑢

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝑣

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+ 𝑤

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) + 𝜌𝐹𝑥 

 

(2.5) 

2.1.3 Laminärt och turbulent flöde 

Laminära flöden är regelbundna och rör sig rätlinjigt utan att fluiden blandas. Turbulenta flöden 

karakteriseras istället av oregelbundenhet, virvlar och en ständig blandning av fluiden [5]. 

Övergången mellan turbulent och laminärt flöde sker inte direkt, utan ett övergångsområde med 

både turbulent och laminärt flöde bildas mellan faserna. Om ett flöde är laminärt eller turbulent 

kan bestämmas med hjälp av det dimensionslösa Reynoldstal, se ekvation (2.6). Vid rörströmning 

är flödet laminärt vid ett Reynolds tal < 2300 och turbulent för ett Reynolds tal > 4000 [4]. 

 

 
𝑅𝑒 =

𝑢𝐷

𝜈
 

(2.6) 

 

Där D är rörets diameter och ν den kinematiska viskositeten. 

2.1.4 Webers tal 

Webers tal är ett dimensionslöst tal som motsvarar förhållandet mellan tröghetskrafterna och 

ytspänningen som verkar på en fluid, se ekvation (2.7). Det är användbart vid analys av flöden där 
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det finns ett gränsskikt mellan två olika fluider, som till exempel flöden som bildar en tunn film, 

droppar eller bubblor [6]. 

 
𝑊𝑒 =

𝑢2𝜌𝐷

𝜎
 

(2.7) 

 

Där D är diametern på disken och σ är ytspänningen på fluiden. 

2.2 Numerisk modellering 
CFD (Computational fluid dynamics) är en del av strömningsmekaniken där numeriska metoder 

tillämpas vid analys av strömningsproblem. Navier-Stokes ekvationer är den grundläggande teorin 

bakom den numeriska modelleringen. Vanligtvis tillämpas ekvationerna med vissa förenklingar. 

CFD använder sig av olika komplexa modeller för att beskriva flödet, vilka formuleras som 

system av partiella differentialekvationer.  

2.2.1 Rutnät 

De partiella differentialekvationerna är sällan linjära och har nästan aldrig en analytisk lösning. 

För att kunna lösa ekvationerna numeriskt måste därför beräkningsdomänen först delas upp i ett 

antal delar kallade celler eller element. Cellerna definieras av rutnätet, vilket är en diskret 

återgivning av problemets geometri. Rutnätets utseende har en betydande inverkan på 

konvergensen, lösningens exakthet och beräkningstiden. I vardagligt tal benämns rutnätet även 

som mesh. Cellerna kan se ut och vara strukturerade på många olika sätt. För ett strukturerat 

rutnät måste nätets linjer passera genom hela domänen utan att korsa intilliggande linjer, se Figur 

4. 

 

Figur 4: Strukturerat rutnät [7]. 

Det kan vara svårt att tillämpa ett strukturerat rutnät för mer komplicerade geometrier. I detta fall 

kan ett ostrukturerat rutnät tillämpas, se Figur 5. I ett ostrukturerat rutnät är cellerna organiserade 

på ett godtyckligt sätt. Ett ostrukturerat nät kan dock ge negativa effekter på minne och 

beräkningstid. 

 

Figur 5: Ostrukturerat rutnät [7]. 

Rutnätet bör vara tillräckligt tätt för att kunna återge flödets egenskaper. Speciellt intill väggar 

och gränsytor måste rutnätet vara nog fint för att kunna få fram ett korrekt flöde. Rutnät bestående 

av hexaedrar ger bättre och snabbare lösningar än rutnät bestående av tetraedrar, speciellt om 

rutnätet ligger i linje med flödet [7]. 
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2.2.2 Multifasflöde 

Flera faser är ofta inblandade i ett flöde, det kan vara ämnen i gas-, vätske- eller fastform. Dessa 

flöden kan delas in i fem kategorier; gas-vätska, vätska - vätska, vätska -fast, gas-fast, samt 

trefasflöden. Droppflöde, vilket är flödet av diskreta fluiddroppar i en kontinuerlig gas, tillhör 

kategorin gas-vätska [8]. 

Som tidigare nämnt kan flerfasproblem beskrivas med bara kontinuerliga faser eller med 

kontinuerliga och diskreta faser, det vill säga Euler-Euler formulering respektive Euler-Lagrange 

formulering. I denna studie har Euler-Euler formuleringen använts eftersom droppbildningen ska 

simuleras och det är därmed inte möjligt att ange fördelningen av partiklar i förväg. Vattnet 

kommer även att vara i ett kontinuerligt flöde till dess att droppbildning sker. Endast Euler-Euler 

formuleringen kommer därför att beskrivas.  

Volymen av en enskild fas kan inte upptas av en annan fas, därför använder sig Euler-Euler 

formuleringen utav volymandelar. Volymandelen antas vara en kontinuerlig funktion av rum och 

tid och dess summa är alltid lika med ett. Faserna behandlas matematiskt som en genomträngd 

sammanhängande mängd. Ekvationer för bevarandet av massa och rörelsemängd för varje fas är 

härledda för att kunna erhålla ett antal ekvationer, vilka har liknande struktur för alla faser. Dessa 

ekvationer kan lösas genom att tillhandahålla grundläggande relationer som empirisk information, 

eller applicering av kinetisk teori när det gäller granulära flöden. Det finns tre olika modeller för 

multifasflöde baserade på Euler-Euler formuleringen; Eulerian, Volume of Fluid (VOF) och 

Mixture [8]. 

2.2.2.1 Eulerian modellen 
Eulerian modellen möjliggör modellering av flera separata, men samverkande faser. 

Rörelsemängd- och kontinuitetsekvationen löses för varje fas, vilket gör beräkningstiden relativt 

lång [8]. 

2.2.2.2 Volume of fluid modellen (VOF) 
VOF modellen är användbar för två eller flera icke-blandbara fluider där gränsskiktet mellan 

fluiderna är av intresse. Den använder sig av en ytspårnings teknik som tillämpas på ett fast rutnät. 

En enda uppsättning av ekvationer för bevarande av rörelsemängden delas av de olika fluiderna. 

Volymandelen av varje fas i respektive beräkningscell spåras genom hela domänen. VOF 

modellen är lämpad för beräkning av bland annat skiktade flöden, fria ytflöden, förflyttning av 

stora bubblor i en vätska, uppdelning av jetstrålar, samt spårning av gränsskiktet mellan samtliga 

fall av gas-vätskefaser [8]. 

2.2.2.2.1 Volymandel 

För varje fas som adderas till modellen skapas en variabel för volymandelen av fasen i varje 

beräkningscell. I varje kontrollvolym summeras volymandelen av samtliga faser. När 

volymandelen av faserna är kända över hela kontrollvolymen delas alla variabler och egenskaper 

av de olika faserna och motsvarar volymgenomsnittliga värden. Beroende av volymandelen 

kommer en viss cells variabler och egenskaper antigen att representera en av faserna, eller en 

blandning utav faserna. I en cell är följande fall möjliga för till exempel volymandelen vatten i 

vätskefas, αw: 
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 αw = 0  Cellen är helt tom på fasen vatten. 

 αw = 1  Cellen är helt fylld av fasen vatten. 

 0 < αw < 1  Cellen består av gränsskiktet mellan vattnet och en eller 

flera andra faser. 

Beräkningen av gränsytan mellan de olika faserna görs av en kontinuerlig ekvation för 

volymandelen av faserna. För vatten som sekundär fas och luft som primär fas ser ekvationen ut 

enligt; 

 1

𝜌𝑤
(

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑤𝜌𝑤) + ∇ ∙ (𝛼𝑤𝜌𝑤�̅�𝑤) = 𝑆𝛼𝑤

+ ∑(�̇�𝑎𝑤 − �̇�𝑤𝑎)

𝑛

𝑎=1

) 

 

(2.8) 

Där ṁwa är förflyttningen av massa från fasen vatten till fasen luft, samt ṁaw är förflyttningen av 

massa från fasen luft till fasen vatten. Saw är 0, men kan definieras som en konstant eller en 

användardefinierad källa för massan. Volymandelen av den primära fasen, i det är fallet luft, 

kommer sedan att beräknas enligt ekvation (2.9). 

 
∑ 𝛼𝑞

𝑛

𝑞=1

= 1 

 

(2.9) 

2.2.2.2.2 Materialegenskaper 

Beroende på hur stor del av kontrollvolymen som består av en viss fas så kommer dess 

egenskaper att förändras. I ett två-fassystem, till exempel vatten och luft, bestäms densiteten av 

ekvation (2.10). 

 𝜌 = 𝛼𝑤𝜌𝑤 + (1 − 𝛼𝑤)𝜌𝑎 

 

(2.10) 

Alla övriga egenskaper, som till exempel dynamiska viskositeten µ, beräknas enligt samma 

tillvägagångssätt. 

2.2.2.2.3 Rörelsemängdekvationen 

Över hela domänen löses en ekvation för rörelsemändens bevarande, se Navier-Stokes ekvation 

(2.4). Det resulterande hastighetsfältet delas sedan av de olika faserna.  

2.2.2.2.4 Ytspänning 

För att inkludera ytspänningens effekter på flödet ansätts en term för den konstanta ytspänningen i 

rörelsemängdsekvationen. På så sätt inkluderar VOF-modellen ytspänningen som råder mellan 

fluiderna. Termen grundar sig i det fall då ytspänningen är konstant längs hela ytan, och endast 

kraften med normalen mot gränsytan beaktas. Tryckfallet över ytan beror då på 

ytspänningskoefficienten; 

 
𝑝𝑤−𝑝𝑎 = 𝜎 (

1

𝑅1

+
1

𝑅2
) 

 

(2.11) 

Där pw och pa är trycket för vattnet respektive luften på varsin sida om gränsytan och ytans 

krökning är mätt med de vinkelräta radierna R1 och R2. 

2.2.2.3 Mixture modellen 
Mixture modellen är avsedd för två eller flera faser. Faserna behandlas matematiskt liksom Euler-

Euler formuleringen som en genomträngd sammanhängande mängd. Mixture skiljer sig från 

Eulerian modellel genom att den innehåller färre ekvationer och därmed inte är lika 

beräkningstung. Modellen löser ekvationen för rörelsemängdens bevarande för fasblandningen 
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och bestämmer de relativa hastigheterna för att kunna beskriva de upplösta faserna. Mixture 

modellen lämpar sig för att lösa bland annat bubbliga flöden, sedimentering och 

cyklonseparatorer. Modellen kan även användas utan relativa hastigheter för de upplösta faserna. 

Detta kommer att resultera i en modell för homogen flerfasströmning [8].  

2.2.2.3.1 Kontinuitetsekvationen 

Ekvationen för massans bevarande hos de blandade faserna i Mixture modellen beskrivs enligt 

ekvation (2.12). 

 𝜕

𝜕𝑡
𝜌𝑚 + ∇ ∙ (𝜌𝑚�̅�𝑚) = 0 

 

(2.12) 

Där ūm är massans genomsnittliga hastighet, se ekvation (2.13). 

 
�̅�𝑚 =

∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘�̅�𝑘
𝑛
𝑘=1

𝜌𝑚

 

 

(2.13) 

Där n är antalet faser och αk är volymandelen av fas k. 

ρm är densiteten av de blandade faserna och beräknas enligt ekvation (2.14). Blandningens 

viskositet µm beräknas enligt samma tillvägagångssätt.  

 
𝜌𝑚 = ∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘

𝑛

𝑘=1
 

 

(2.14) 

2.2.2.3.2 Rörelsemängdsekvationen 

Genom att summera de individuella momentekvationerna för varje fas fås momentekvationen för 

blandningen, se ekvation (2.15). 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑚�̅�𝑚) + ∇(𝜌𝑚�̅�𝑚�̅�𝑚) = 

−∇𝑝 + ∇(𝜇𝑚(∇�̅�𝑚 + ∇�̅�𝑚
𝑇 )) + 𝜌𝑚�̅� + �̅�

+ ∇ (∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘�̅�𝑑𝑟,𝑘�̅�𝑑𝑟,𝑘

𝑛

𝑘=1
) 

 

(2.15) 

Där �̅� är kraften och ūdr,k drifthastigheten för den sekundära fasen k, se ekvation (2.16) 

 �̅�𝑑𝑟,𝑘 = �̅�𝑘 − �̅�𝑚 

 

(2.16) 

2.2.2.3.3 Relativ- och drifthastighet 

Den relativa hastigheten, som även benämns som slip velocity i Ansys Fluent, är hastigheten hos 

den sekundära fasen relativt hastigheten hos den primära fasen, se ekvation (2.17), där luft 

betraktas som den primära fasen och vatten den sekundära fasen. 

 �̅�𝑤𝑎 = �̅�𝑤 − �̅�𝑎 
 

(2.17) 

Massandelen av fasen k beräknas enligt ekvation (2.18). 

 𝑐𝑘 =
𝛼𝑘𝜌𝑘

𝜌𝑚

 

 

(2.18) 

Drifthastigheten och den relativa hastigheten relaterar därmed till varandra enligt ekvation (2.19). 
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�̅�𝑑𝑟,𝑤 = �̅�𝑤𝑎 − ∑ 𝑐𝑘�̅�𝑎𝑘

𝑛

𝑘=1
 

 

(2.19) 

Mixture modellen använder sig av en algebraisk formulering för att beskriva den relativa 

hastigheten. Utgångspunkten är att bestämma en relation för den relativa hastigheten.  

2.2.2.3.4 Volymandel 

Volymandelen av den sekundära fasen vatten kan beräknas enligt ekvation (2.20), vilken är 

härledd från kontinuitetsekvationen, se ekvation (2.12). 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑤𝜌𝑤) + ∇ ∙ (𝛼𝑤𝜌𝑤�̅�𝑚) = −∇ ∙ (𝛼𝑤𝜌𝑤�̅�𝑑𝑟,𝑤) + (�̇�𝑎𝑤 − �̇�𝑤𝑎) 

 

(2.20) 

2.2.2.3.5 Gränsytans koncentration 

För att kunna förutsäga mass- rörelsemängd och energiöverföring genom gränsytan mellan två 

faser är det viktigt att veta gränsytans koncentration. Denna definieras som gränsytans area per 

volymenhet av fasblandningen. I ett tvåfluidflödessystem med en diskret fas (partiklar) och en 

kontinuerlig fas kan den diskreta fasens storlek och fördelning snabbt ändras, vilket försvårar 

beräkningen av koncentrationen på gränsytan. 

2.2.3 Turbulensmodellering 

Turbulenta flöden är komplexa, och oftast är endast ett fåtal av flödets egenskaper av intresse. För 

att förenkla beräkningarna kan Reynolds-averaged metoden användas. Denna metod jämnar ut 

alla instabiliteter i flödet. I ett statistiskt stabilt flöde kan alla variabler skrivas som summan av ett 

tids-genomsnittligt värde och fluktuationerna av detta värde; 

 ϕ(𝑥𝑖, 𝑡) = �̅�(𝑥𝑖) + 𝜙′(𝑥𝑖, 𝑡) 
 

(2.21) 

Där �̅�(xi) är medelvärdet och 𝜙′(xi,t) är fluktuationerna. 

Om ekvation (2.21) tillämpas i Navier-Stokes ekvation, se ekvation (2.4), fås Reynolds-averaged 

Navier-Stokes ekvation (RANS). Den genomsnittliga kontinuitets och rörelsemängdsekvationen 

för inkompressibelt flöde utan fluidens tyngd skrivs då som; 

 𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖

= 0, 

 

(2.22) 

 

 𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌�̅�𝑖�̅�𝑗 + 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = −
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇 (

𝑑�̅�𝑖

𝑑𝑥𝑗

+
𝑑�̅�𝑗

𝑑𝑥𝑖
)) 

 

(2.23) 

Där 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅  är Reynolds spänningstensor.  

Genomsnittet av skalärvärdet beskrivs enligt; 

 𝜕(𝜌�̅�)

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌�̅�𝑗�̅� + 𝜌𝑢𝑗
′𝜙′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
) 

 

(2.24) 

Där 𝜌𝑢𝑗
′𝜙′̅̅ ̅̅ ̅̅  är det turbulenta skalärflödet. 

Ekvationerna (2.22) - (2.24) ovan innehåller fler variabler än antalet ekvationer. För att lösa dessa 

ekvationer måste därför vissa uppskattningar göras. Detta innebär oftast att Reynolds 
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spänningstensor och det turbulenta skalärflödet approximeras till medelvärdet. En 

turbulensmodell är vissa approximationer som kan användas för att lösa ekvationerna [9]. 

k-ε modellen kan genom att lösa två separata transportekvationer bestämma flödets turbulenta 

kinetiska energi, k, samt turbulenta effektförlust, ε. k-ε modellen har en relativ hög noggrannhet 

för flera olika sorters turbulenta flöden och är inte speciellt beräkningstung. 

2.2.3.1 RNG k-ε modellen 

RNG modellen härleds från Navier-Stokes ekvation. Den innehåller tillskillnad från standard k-ε 

modellen en formel för den effektiva viskositeten, vilket gör den anpassad till att även kunna lösa 

fall vid låga Reynolds tal. En extra term i ekvationen förbättrar även noggrannheten vid snabba 

förändringar i flödet. Modellen innehåller även en formel för turbulenta Prandtl tal, medan 

standardmodellen använder sig av konstanta värden. Transportekvationerna för RNG k-ε modellen 

ser ut enligt; 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖)

=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑚 + 𝑆𝑘 

 

(2.25) 

 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌휀𝑢𝑖) = 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
− 𝑅𝜀 + 𝑆𝜀 

 

(2.26) 

Där Gk representerar alstringen av turbulent kinetisk energi, k, på grund av hastighetsgradientera, 

Gj alstringen av turbulent kinetisk energi på grund av flytkraften, Ym är medverkan av 

fluktuationer i den kompresibla turbulensen till den totala effektförlusten. αk och αε är inversen av 

Prandtls tal. Sk och Sε är variabler definierade av användaren [8]. 

2.2.3.2 Realizable k-ε modellen 
Tillskillnad från standardmodellen innehåller Realizable k-ε modellen en alternativ formulering av 

den turbulenta viskositeten, samt att termen för effektförlusten är härledd från en mer precis 

ekvation för transport av virvelfluktuationer. Både RNG och Realizable k-ε modellen fungerar 

betydligt bättre än standardmodellen vid virvlar, rotation och stora böjningar av strömlinjerna. En 

begränsning i Realizable k-ε modellen är när det förekommer både roterande och stationära 

vätskezoner. Då skapar den icke-fysiska turbulenta viskositeter. Transportekvationerna för 

Realizable k-ε modellen ser ut enligt [8]; 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌𝑘𝑢𝑗)

=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑚 + 𝑆𝑘 

 

(2.27) 
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 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌휀𝑢𝑖) = 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝜌𝐶1𝑆휀 − 𝜌𝐶2

휀2

𝑘 + √𝜈휀
+ 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀 

 

(2.28) 

Där: 

 
𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 [0,43 ; 

𝜂

𝜂 + 5
] , 𝜂 = 𝑆

𝑘

휀
, 𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 

 

(2.29) 

C1ε och C2 är konstanter. σk och σε är de turbulenta Prandtls tal [8]. För Gk, Gj, Ym, Sk och Sε, se 

avsnitt 2.2.3.1. 

2.3 Bildanalys 

2.3.1 Grundläggande bildanalys 

En 2D-bild är indelad i N rader och M kolumner. Varje skärningspunkt mellan en rad och en 

kolumn är en pixel. En bild kan definieras som en tvåvariabelsfunktion, f(x, y), av till exempel 

ljusstyrkan. Funktionen beskriver då ljusstyrkans amplitud vid koordinaterna (x, y) [10]. 

Amplituderna hos en bild är i stort sett alltid givna som reella tal. Hos en gråskalebild har 

tillexempel varje pixel i bilden ett gråskalevärde mellan 0 och 255, där 0 står för svart och 255 för 

vitt [11].   

Det är vanligt att vid bildanalys segmentera bilderna, det vill säga att dela upp den i bitar. Detta 

kan göras på olika sätt beroende på bild och syfte. För en gråskalebild kan tillexempel bilden 

delas upp beroende av gråskalevärde. Om gråskalevärdet är inom ett visst intervall betraktas den 

delen som intressant. De delar som inte betraktas som intressanta tröskas istället bort, det vill säga 

dess värde sätts till 0. Den nya bilden kommer endast att innehålla den intressanta regionen och en 

bakgrund, vilket förenklar analys av tillexempel storlek eller form [12]. 

2.3.2 PTV (Partikel Tracking Velocimetry) 

PTV (Partikel Tracking Velocimetry) är en bildbaserad teknik som används för att bestämma 

hastigheten på enskilda partiklar i turbulenta och laminära flöden. Metoden är baserad på 

Lagranges formulering och ska skiljas från den mer vanligt förekommande Eulerbaserade PIV 

(Particle Image Velocimetry) tekniken. PIV tekniken beräknar hastigheten utifrån grupper av 

partiklar, och kan inte som PTV bestämma hastigheten utifrån individuella partiklars banor [13]. 

PTV tekniken beräknar hastigheten i y-led och x-led enligt; 

 
𝑢 =

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
≈

𝑥(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑥(𝑡)

∆𝑡
 

 

(2.30) 

 

 
𝑣 =

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
≈

𝑦(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑦(𝑡)

∆𝑡
 

 

(2.31)  

Där x(t) och y(t) är partiklarnas position i bilden vid tiden t, samt x(t+Δt) och y(t+Δt) är 

partiklarnas position i nästa bild. [14] 

2.4 Torrgranulering av masugnsslagg 
Torrgranulering med hjälp av rotation kan ske både med en roterande disk eller kopp. Då den 

grundläggande fysiken är densamma för båda processerna kommer dessa att fortsättningsvis 

benämns som torrgranulering med roterande disk. 
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2.4.1 Masugnsslagg 

Vid ståltillverkning är råjärn huvudråvaran. Råjärnet utvinns ur malm som först har anrikats i flera 

steg. Anrikningen börjar med att malmen krossas och så mycket som möjligt av stenmaterialet 

sorteras bort. På så sätt framställs ett finkornigt sandliknande material kallat slig. Av sligen 

tillverkas sedan pellets. Den färdiga pelletsen innehåller cirka 65 % järn [15]. Järnmalmpelletsen 

matas in tillsammans med koks, kalk och olika tillsatsämnen i toppen av en masugn. I masugnens 

nedre del blåses förvärmd luft in. När den heta luften möter materialet smälts detta och järnet 

rinner ner till botten. Det smälta materialet innehåller inte endast järn, utan även en biprodukt, 

masugnslagg, kommer att framställas. Vid framställning av ett ton råjärn bildas ungefär 0,3 ton 

masugnsslagg. Masugnsslagget är en ickemetallisk produkt som består tillstörsta delen av silikater 

[16].  

I världen producerades cirka 520 miljarder ton slagg från högtemperaturprocesser vid 

metalltillverkning år 2008. Masugnsslagget står för ungefär 45 % av den totala slaggproduktionen 

[2]. Idag återvinns masugnsslagget framförallt genom långsam avkylning i luft, samt 

vattengranulering. Det smälta slagget har en temperatur på cirka 1500
ᵒC när den lämnar 

masugnen. Idag sker dock ingen värmeåtervinning ifrån masugnsslagget i industriell skala, trots 

det höga värmeinnehållet.  

2.4.2 Torrgranulering med roterande disk. 

Masugnsslagget har en temperatur på cirka 1500ᵒC när den lämnar masugnen [1]. Vid 

torrgranulering hälls den varma slaggen i en stråle mitt på den roterande disken. Slaggen bildar en 

film över disken och slungas sedan radiellt ut åt sidorna. Slaggen sönderdelas sedan succesivt till 

droppar som kyls ned och stelnar, se Figur 6. Vid torrgranulering av slagg krävs att 

droppstorleken minimeras för att uppnå en tillräckligt snabb nedkylningshastighet så att materialet 

blir amorft efter svalning. Resultat har visat på att om partikeldiametern är mindre än 2,5 mm så 

kan temperaturdifferensen mellan partikelytan och dess mitt antas vara försumbar, vilket medför 

en högre amorf-grad [17].  

 

Figur 6: Granuler från en torrgranuleringsprocess av slagg med roterande disk. 

2.4.3 Sönderdelning 

När rotationshastigheten är låg lägger sig en film över disken. Genom inverkan av 

centrifugalkraften kommer droppar att formas vid filmens utbuktning och slungas ut från den 

roterande disken. Detta kallas för direkt droppbildning. När rotationshastigheten ökar kommer 

filmen att bli tunnare och liggament att formas. Dropparna bildas sedan från ligamenten, vilket 

kallas liggamentsönderdelning. Antal liggament ökar sedan med ökande rotationshastighet tills ett 

maximum uppnås. Liggamenten börjar då slås ihop och bildar en tunn bred film runt disken. Detta 

kallas direkt sönerdelning av utspridd film. De olika sönderdelningstyperna illutreras i Figur 7. 

Liggamentsönderdelning är den sönderdelningstyp som är mest önskvärd vid granulering. Den 

kan producera droppar med i stort sett samma diameter tillskillnad från de övriga metoderna.Detta 

är fördelaktigt vid energiåtervinning från slagget, samt att det är lättare att förutspå partiklarnas 

storlek. För optimal granulering ska ligamentsbildningen ske vid diskens kant [18].  
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Figur 7: De tre olika sönderdelningstyperna för torrgranulering med roterande disk, från vänster; direkt droppbildning, 

ligamentsönderdelning och direkt sönderdelning av utspridd film. Mediet i koppen är en glycerol-vattenblandning [18]. 

 

Diametern på en slaggpartikel som framställts vid ligamentsönderdelning kan uppskattas genom 

ekvationen; 

 
𝐷𝑝 = 1,617 (

𝐷𝑙

𝑅𝑑
)

2/3

(
𝜌𝑠

𝜌𝑝
)

3/2

𝑅𝑑 ∙ 𝑊𝑒−1/6 

 

(2.32)  

Där Dl är diametern på ligamenten, Rd diskradien, ρs densiteten för slagg och ρp densiteten på 

slaggpartiklarna [19]. 

En mer allmän formel för droppstorleken vid olika typer av sönderdelning beskrivs nedan; 

 
𝐷𝑝 = 3,65 ∙ 106

1

𝜔0,96
∙ (

𝜎

𝜌
)

0,43

∙
�̇�0,12

𝐷𝑑
0,64 

 

(2.33)  

Där ω är rotationshastigheten på disken och Dd diskens diameter. 

2.4.4 Ytfilmsflöde 

Tjockleken på fluidfilmen som bildas på disken vid torrgranulering påverkar egenskaper som till 

exempel slaggpartiklarnas radiella hastighet, storlek och värmeöverföring. Försök visar på att 

fördelningen av filmens tjocklek huvudsakligen bestäms av volymflödet, viskositeten för slagget 

och rotationshastigheten på disken [20]. Försök visar på att filmtjockleken, och därmed även 

partikelstorleken minskar med ett minskande volymflöde och en högre rotationshastighet på 

disken [1]. En uppskattning av filmtjockleken kan göras med hjälp av ekvationen nedan; 

 

 𝛿 = (
3𝜇�̇�

2𝜋𝜌𝜔2𝑅𝑑
2 cos 𝛼

)

1/3

 

 

(2.34) 

Där ω är rotationshastigheten på disken och α kantvinkeln på disken [2]. 

2.4.5 Vätningsförmåga 

Vätningsgraden beror av kontaktvinkeln mellan den smälta slaggen och disken. Kontaktvinkeln 

bestäms i sin tur till stor del av slaggets ytspänning. Sönderdelningen av dropparna underlättas av 

en hög vätningsförmåga mellan fluidfilmen och disken. Vid en konstant hastighet kommer mer 

jämnstora partiklar att bildas vid en ökad vätningsgrad. I de flesta fall erhålls inte en fullständig 

vätning av disken. Kontaktvinkeln kan ändras om en kant appliceras på disken, vilket ofta 

benämns som kopp. Om en disk med kantvinkeln α, se Figur 8, används så kommer slaggfilmen 

att pressas ned mot diskens botten och bidra till förbättrad vätning. 
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Figur 8: Disk med kantvinkeln α. 

 

2.4.6 Hydrauliska steget 

Ett hydrauliskt steg kommer att bildas på disken. Detta beror på växelverkan mellan det vertikala 

vätskeflödet och den roterande disken. För att bättre kunna kontrollera processen bör radien på 

disken vara större än avståndet, Rh, från diskens mittpunkt och det hydrauliskasteget, se Figur 9 

[2]. 

 

Figur 9 Det hydrauliskasteget uppkommer vid radien rh. 

Ett ungefärligt värde på det radiella avståndet till det hydrauliska steget går att beräkna enligt 

ekvation (2.35) [2]. 

 

 𝑅ℎ = 0,55 ∙ (
𝜌�̇�

𝜇𝜔
)

1/4

 

 

(2.35) 

I försök har det visats att området för det hydrauliska steget är väldigt litet och inte har någon 

inverkan på flödet som inträffar efter det hydrauliska steget. Det hydrauliska steget kommer 

därför inte att påverka granuleringsprocessen [20]. 

2.4.7 Ullbildning 

Vid granulering av slagg med roterande disk kan det istället för en ren framställning av granuler, 

även ske en viss minerallullsbildning, se Figur 10. Detta är inte önskvärt om granulerna är tänkta 

att användas till cementtillverkning, vilket är mer ekonomiskt fördelaktigt än 

mineralullsframställning. Det har visats vid försök att ullbildningen blir större vid lägre 

volymflöden och högre rotationshastighet på disken [1]. Eftersom även partiklarna blir mindre vid 

lägre volymflöden och högre rotationshastighet måste granuleringsprocessen styras mot att ge så 

små partiklar som möjligt utan att samtidigt ge upphov till ullbildning. 
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Figur 10 Bilden visar hur mineralull (fiber) kan bildas vid slaggranulering. Försöket är gjort med en blandning av 

paraffin och kolofonium. [1] 

2.4.8 Tillverkning av cement 

Masugnsslagg är en icke-metallisk produkt som huvudsakligen består av silikater av olika baser. 

Det finns både kristallina och amorfa ämnen i slagget [16]. Hos ett ämne med kristallin struktur är 

atomerna strukturerade, organiserade på ett bestämt sätt och mönstret visar på ordning och 

symmetri. Motsatsen till kristallin är amorf struktur, där befinner sig istället atomerna i en 

slumpmässig ordning. Ett ämne behöver inte vara helt kristallint eller amorft, utan kan visa på en 

viss struktur. Kristallin struktur är det normala fallet för naturligt förekommande fasta oorganiska 

ämnen och metaller. Smälta silikater har hög viskositet på grund av långa molekylkedjor, 

bildningen av kristaller sker därför relativt långsamt. Om kylningen av smält masugnsslagg sker 

snabbt går slagget därför från flytande till fast form utan kristallbildning och materialet blir 

amorft. Granulerat slagg kan betraktas som en underkyld vätska med hög viskositet [21]. 

Den största delen av all cement som används i Sverige idag utgörs av blandcement, vilket består 

av portlansklinker blandat med upp till 15 % kalkmjöl [2]. Masugnsslaggets 

ämnessammansättning liknar den i portlandklinker. Cement tillverkas framförallt från finmald 

kalksten och lera som bränns till cementklinker vid en temperatur upp mot 1450 ᵒC [2]. 

Cementklinkern består av små kulor som efter att de kylts ner mals till ett pulver. Därefter tillsätts 

en liten del gips för att motverka att cementet binder ihop sig. Detta är en väldigt energikrävande 

process som inte behövs i samma omfattning om torrgranulerat slagg används som inblandning i 

cementet.  

Den svenska standarden tillåter idag inblandning av restprodukterna slagg och flygaska i cement. I 

Europa används vattengranulerat masugnsslagg redan idag som tillsats i cement med mellan 30–

85 % av totala vikten. Hur mycket av cementet som går att ersätta med masugnslagg bestäms av 

olika parametrar [16]: 

 Slaggets kemiska sammansättning. 

 Slagget och cementets finhet. 

 Hur stor del av slagget som är amorft. 

 Alkalikoncentrationen vid reaktion. 
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Att använda den granulerade slaggen för cementtillverkning gör inte bara cementet 

miljövänligare, utan förbättrar även materialegenskaperna på flera olika punkter [16]: 

 Materialet blir lättare att forma och pumpa. 

 Lägre temperaturutveckling vid härdning. 

 Materialet får ökad styrka. 

 Lägre permeabilitet. 

 Högt motstånd mot genomträngning av klorid och sulfat, samt alkalikiselreaktioner. 

 Ljusare och bättre utseende. 

2.4.9 Energiåtervinning 

2.4.9.1 Fluidiserad bädd 

Vid värmeåtervinning med en fluidiserad bädd granuleras först slagget med den roterande disken. 

Partiklarna slungas ut åt sidorna och faller sedan ner i den första fluidiserade bädden. I den 

fluidiserade bädden sätts partiklarna i rörelse med hjälp av en luftström som blåses in underifrån 

bädden. De fluidiserade bäddarna kyler snabbt ner partiklarna, vilket ger dem till största delen en 

amorfstruktur, samtidigt som värmen överförs till luften, se Figur 11. Bädden förhindrar även 

partiklarna från att klumpa ihop sig. Värmeöverföringen i fluidbädden beror bland annat på 

gashastigheten, utformning av värmeöverförande ytor och partikelstorlek [22]. När partiklarna är 

tillräckligt nedkylda faller dessa ned från den första bädden till den andra fluidiserade bädden där 

vidare värmeöverföring sker. Vid försök har så mycket som 59 % av värmen i slaggen kunnat 

återvinnas [23]. 

 

Figur 11 Schematisk bild av värmeåtervinning med fluidiserad bädd vid slaggranulering med roterande disk [24].  

2.4.9.2 Metanreformering 

Vid industrier används ofta endoterma reaktioner som kräver att värme tillsätts. Värmen erhålls 

ofta genom förbränning av fossila bränslen. Ifall spillvärme från masugnslagg ersatte det fossila 

bränslena skulle det gå att genomföra betydande energibesparingar. En av dessa reaktioner är då 

metan reagerar med vatten och bildar vätgas och kolmonoxid, se ekvation (2.36).  

 

 
𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 

 

(2.36) 

 

Denna reaktion används i stor uträckning vid direktreduktion av järnmalm, metanolproduktion 

och produktion av väte från naturgas. Masugnsslaggen granuleras med en roterande disk och 

granulerna samlas sedan i en packad bädd. Metan och vatten tillsätts i den nedre delen av den 
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packade bädden. Bädden förvärmer ångan och metanen. Med hjälp av en nickelbaserad 

katalysator vid botten av den roterande disken omvandlas metan och vattenånga till vätgas och 

kolmonoxid, se Figur 12. Metoden är fortfarande i tidigt utvecklingsstadium och har ännu inte 

testats utanför laboratorium [25]. 

 

Figur 12 Metanreformering med värme från slaggranuleringsprocessen [25]. 

2.4.9.3 Förgasning av kol 
Förgasning av kol är liksom metanreformeringen en endoterm process. Kol reagerar med luft 

innehållande en begränsad mängd syre vid en temperatur över 600 °C [26]. För att spara energi 

kan restvärmen ifrån torrgranuleringen användas eftersom masugnslagget har en temperatur som 

är högre. Detta medför även att slaggranulerna svalnar fortare, vilket är en fördel då man vill 

erhålla en amorfstruktur. Processen startar med att kolpulver och flytande masugnsslagg blandas 

innan det hälls på den roterande disken. Blandningen granuleras och faller ner på en fluidiserad 

bädd, se Figur 13. Värmen från masugnsslagget överförs till kolet och driver ut de flyktiga 

ämnena som reagerarar med den begränsade mängden syre. [23]. Vid förgasning av kol bildas 

syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas. Gasen kan användas för drivmedel, 

kemikalier, kraftvärmeproduktion eller industriella processer [26]. Metoden är under utveckling 

och det har ännu inte utförts några tester av processen. 

 

Figur 13 Förgasning av kol vid slaggranulering med roterande kopp [23]. 
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2.4.10 Vattengranulering 

Vid vattengranulering blandas slaggen med vatten som under ett högt tryck flödar ut genom ett 

munstycke, se Figur 14. I jetstrålen bildas slaggpartiklar som snabbt kyls av. Granulerna blir 

därigenom till största delen amorfa. Det finns dock en del nackdelar med att vattengranulera 

slagg. För att vattengranulera ett ton masugnsslagg går det åt 1,0 – 1,2 ton vatten [23]. I till 

exempel Kina är bristen på vatten ett växande problem inom stålindustrin. När den varma slaggen 

reagerar med vattnet finns även en risk för ångexplosioner. När vatten och slagg reagerar med 

varandra skapas svaveldioxid, vätesulfid och andra svavelföreningar. Dessa medverkar till 

förorening av både mark, vatten och luft. Det mesta av den högvärdiga värmen från slaggen går 

förlorad eftersom processen producerar lågtempererad ånga, vilken det är svårt att återvinna 

värmen ifrån. Granulerna blir även våta och måste torkas efter granuleringen, vilket medför en 

ökad energiförbrukning för processen.  

 

Figur 14: Schematisk bild över vattengranuleringsprocessen [27]. 

2.4.11 Tidigare försök 

Swerea MEFOS har tidigare genomfört försök med torrgranulering av masugnsslagg med 

roterande kopp. Vid försöken användes ett slaggflöde på cirka 150 kg/min, en rotationshastighet 

på cirka 1500 rpm och en slaggtemperatur uppmättes till ett värde mellan 1330 och 1400 ᵒC. 

Försöken genererade inte helt sfäriska granuler med en diameter mindre än 3mm för samtliga fall. 

Amorfgraden uppmättes till ett medelvärde av 98 % [28]. 

 

Figur 15: Försöksuppställning vid torrgranuleringsförsök med roterande kopp på Swerea MEFOS. Bilden visar hur 

slaggen hälls ner i gjutlådan och vidare in genom avtappningsrännan och munstycket ner på den roterande koppen 

[28]. 
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Förenklade försök har genomförts där slagget bytts ut mot andra medium. Vid ett försök användes 

en blandning av glycerol och vatten med massfördelningen 10:1,2 för att undersöka 

ligamentsbildningen vid torrgranulering. Försöken genomfördes med en kopp med diametern 120 

mm och en kantvinkel på 104
ᵒ
. Flödet låg konstant på 1,2 l/min och rotationshastigheten på 

koppen varierades mellan 190 till 860 rpm. Försöken visade på att partikelsönderdelningstypen 

gick från direkt droppbildning till ligamentsönderdelning, och sedan till direkt sönderdelning av 

utspridd film vid en ökande rotationshastighet på disken. Försöken visade även att 

ligamentssönderdelning gav de mest likformiga partiklarna. [18] 

 

Figur 16 Försök av torrgranulering med roterande kopp filmat med höghastighetskamera. Försöket genomfördes med 

en blandning av glycerol och vatten. [18] 

Försök har även genomförts med en blandning av kolofonium och paraffin med massfördelningen 

4:1. Blandningen kommer liksom slagg att bilda solida partiklar när den kyls i luften. Två olika 

flöden testades, 4,6 g/s samt 8,5 g/s vid rotationshastigheterna 600, 850 samt 1200 rpm. Testet 

genomfördes för att kunna studera partikelstorlek, partiklarnas massfördelning samt eventuell 

ullbildning vid granuleringen. Försöken visade på att vid högre rotationshastigheter och lägre 

massflöden bildades mindre partiklar, men även på att ullbildningen ökade [1]. 

Inom CFD-modellering har liknande försök genomförts för att sedan simuleras. Vid försöket 

spolades vatten på en roterande rotor, där det sedan sönderdelades till droppar. Droppbildningen 

filmades med en höghastighetskamera och droppstorlek och hastighet analyserades. Försöken 

genomfördes för flödena 4,19, 6,44, 8,10, 9,96 och 12,39 l/min samt rotationshastigheterna 300, 

500, 800 och 1000 rpm. Rotorn hade diametern 219 mm. För simuleringen användes flödet på 

4,19 l/min samt samtliga rotationshastigheterna. Simuleringen genomfördes i 2D i Ansys Fluent. 

För att kunna beräkna droppstorleken användes en mesh där cellstorleken var mindre än 

diametern på de minsta dropparna från höghastighetsfilmningen, i det här fallet användes celler 

med måttet 0,3x0,3 mm vid områdena med droppar. För att beräkna dropparnas hastigheter vid 

olika avstånd ifrån disken användes multi-fas formuleringen Eulerian, medan droppstorleken 

beräknades med VOF-modellen.  

Vatteninloppet var satt till velocity-inlet där hastigheten beräknats utifrån vattnets volymflöde och 

inloppets diameter. Utloppet var satt till pressure-outlet. För Eulerian formuleringen valdes 

pressure-velocity coupling schemat till phase-couples SIMPLE och för VOF-modellen till PISO. 

För VOF-modellen valdes tryckschemat för den rumsliga diskretionen till PRESTO!. Båda 

modellerna kördes först med steady-state utan att vatten tillfördes tills att luft-fasen konvergerat. 

Därefter kördes simuleringarna transient med ett explicit schema där ett tidssteg mellan 1x10-4 till 

1x10-5 s och ett Courant tal mellan 0,68 till 1,12 tillämpades [29]. 
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Figur 17: Försöksuppställning för droppsönderdelning av vatten med rotor [29]. 
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3 Metod 

3.1 Försök 

3.1.1 Ingångsvärden 

För att få ett relevant ingångsvärde för diskens rotationshastighet samt vattnets volymflöde 

användes data ifrån ett tidigare test som genomförts på Swerea MEFOS, se Tabell 1. Testet 

genomfördes i större skala med slagg vid en temperatur på 1330-1400ᵒC [28].  

Tabell 1 Data vid tidigare test [2]. Värdena är för slagg vid 1400ᵒC. 

Variabel Symbol Enhet Värde 

Massflöde  ṁ kg/s 2,5 

Rotationshastighet ω rpm 1500 

Densitet ρ kg/m3 2770 [30] 

Ytspänning σ mN/m 445 [30] 

Diameter disk Dd mm 250 

Diameter stråle Ds mm 25 

 

För vattenförsöken var endast diskens storlek känd, samt parametrarna för vattnet, se Tabell 2. 

Tabell 2 Känd data för vattenförsöken. Värdena är för en vattentemperatur på 5ᵒC. 

Variabel Symbol Enhet Värde 

Densitet ρ Kg/m3 1000 [31] 

Ytspänning σ mN/m 74,9 [32] 

Diameter disk Dd mm 150 

 

3.1.1.1 Rotationshastighet 
Slaggets hastighet precis när den lämnat diskkanten beräknades enligt; 

 𝑢𝑑,𝑠 = 𝜔𝑠𝑅𝑠 

 

(3.1) 

Där ωs är rotationshastigheten på disken i rad/s och Rs är radien på disken vid slaggförsöken. 

 

Beräkningen av vattnets hastighet vid diskkanten utgick från det dimensionslösa talet Webers tal, 

se ekvation (2.7). För dimensionering av experimentet erhåller Webers tal samma värde för vatten 

som för slagg; 

 
𝑊𝑒𝑠𝑙𝑎𝑔𝑔 = 𝑊𝑒𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛   →   

𝑢𝑑,𝑠
2 𝜌𝑠𝐷𝑑,𝑠

𝜎𝑠

=
𝑢𝑑,𝑣

2 𝜌𝑣𝐷𝑑,𝑣

𝜎𝑣

 

 

(3.2) 

Vattnets hastighet precis när den lämnat diskkanten beräknades enligt; 

 

  𝑢𝑑,𝑣 = √
𝑢𝑑,𝑠

2 𝜌𝑠𝐷𝑑,𝑠𝜎𝑣

𝜌𝑣𝐷𝑑,𝑣𝜎𝑠

 

 

(3.3) 
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Rotationshastigheten på disken vid vattenförsöken beräknades sedan enligt; 

 𝜔𝑣 =
𝑢𝑑,𝑣

𝑅𝑣

 

 

(3.4) 

Där Rv är radien på disken vid vattenförsöken. 

3.1.1.2 Fluidflöde 
Strålens hastighet vid slaggförsöken beräknas enligt; 

 
𝑢𝑠,𝑠 =

4�̇�𝑠

𝜌
𝑠
𝐷𝑠,𝑠

2 𝜋
 

 

(3.5) 

Där Ds,s är diametern på slaggstrålen. 

Munstyckets diameter antogs vara linjärt beroende av diskens diameter. Därför kan diametern på 

strålen, och därmed munstycket, vid vattenexperimenten uppskattas enligt; 

 
𝐷𝑠,𝑣 = 𝐷𝑠,𝑠

𝐷𝑑,𝑣

𝐷𝑑,𝑠

 

 

(3.6) 

Där Dd,v och Dd,s är diametern på disken vid vatten respektive slaggförsöken. 

Hastigheten på vattenstrålen beräknades sedan med hjälp av Webers tal, se ekvation (3.2) och 

(3.7). 

 

  𝑢𝑠,𝑣 = √
𝑢𝑠,𝑠

2 𝜌𝑠𝐷𝑠,𝑠𝜎𝑣

𝜌𝑣𝐷𝑠,𝑣𝜎𝑠

 

 

(3.7) 

Vattnets volymflöde beräknades sedan enligt; 

 
�̇� =

𝑢𝑠,𝑣𝐷𝑠,𝑣
2 𝜋

4
 

 

(3.8) 

 

3.1.2 Genomförande 

Försöken genomfördes i en tvätthall där vattnet lätt kunde rinna undan. En disk med diametern 

150 mm och en kanttjocklek på 2mm användes. Denna roterades med hjälp utav en elmotor. För 

att reglera rotationshastigheten på disken kopplades elmotorn till strömkällan via en 

varvtalsregulator. Vattnet strömmade från ett munstycke placerat 90 mm ovanför diskens 

mittpunkt, se Figur 18.  
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Figur 18: Schematisk bild över försöksuppställningen. 

Munstycket var fäst med gängor för att lätt kunna byta storlek på utloppsdiametern. För att få rätt 

vattenflöde parallellkopplades två flödesreglage ihop med varsin flödesmätare, den ena med ett 

flöde på 0,5- 5 l/min och den andra på 1- 12 l/min, se Figur 19.  

 

Figur 19: De två parallellkopplade flödesmätarna med varsitt reglage. Den större flödesmätaren mäter ett flöde på 1-12 

l/min, medan den mindre mäter ett flöde på 0,5-5 l/min. 

Vid försöken var endast ett av reglagen öppet, medan det andra hölls stängt. Detta öppnades så 

pass mycket att flödesmätaren visade önskat flöde. För att undvika att få vatten på motordelen 

stängdes vattnet av innan disken sattes i stillastående läge. Försöken upprepades för ett antal olika 

mätpunkter, se Tabell 3. 

Tabell 3: De olika mätpunkterna för försöken. 

Flöde [l/min] Diameter på munstycke [mm] Rotationshastighet [rpm] 

1 6 400, 600, 800, 1000, 1200 

2 6 400, 600, 800, 1000, 1200 

4,5 10 600, 800, 1000, 1200 

6 15 600, 800, 1000, 1200 

8,5 15 600, 800, 1000, 1200 

 

Försöken filmades med hjälp av en höghastighetskamera. Kameran som användes var en Photron 

Fastcam SA1.1. Kameran användes tillsammans med Sigmas 24-70 F2.8 IF EX DG HSM 
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objektiv. Kameran var placerad rakt ovanför disken med 90ᵒ vinkel och kopplad till en dator för 

att spara filmerna, se Figur 20. 

 

Figur 20: Bild över försöksuppställningen. Centrerat i bildens nedre del syns den roterande disken, rakt ovanför disken 

finns utloppet för vattnet och ytterligare ovanför det syns höghastighetskameran. Runtom är sex halogenlampor på 500 

W per styck utplacerade.  

De första försöken filmades med en svart bakgrund och hela disken synlig. Försöken filmades 

med en bildhastighet på 1000 bilder per sekund och en upplösning på 1024x1024 pixlar. 200 

bilder per försök sparades för analys. Efter att ha granskat filmerna drogs slutsatsen att dessa var 

användbara för att beskriva dropparnas hastighet.  

De första filmerna för analysen av hastigheterna var filmade på ett relativt långt avstånd, vilket 

medförde att endast reflektioner i dropparna syntes, och därmed inte hela dropparna. Dropparna 

blev även utsmetade på filmerna, framförallt vid höga rotationshastigheter. Ett försök gjordes med 

att zooma in diskkanten och droppbildningen, samt att öka bildhastigheten vid inspelningen. Detta 

resulterade även det i svåravlästa bilder då ökad inspelningshastighet kräver ett bättre ljusinsläpp i 

objektivet. Istället zoomades disken in med en ljus bakgrund. Bilden blev betydligt ljusare med 

denna bakgrund och detta resulterade i att kameran kunde köras med en högre bildhastighet på 

9000 bilder/s och en upplösning på 896x752 pixlar. 400 bilder per försök sparades. Detta gav 

bilder med tydligare droppar där partikelstorleken kunde bestämmas.  

Eftersom avläsningen av droppstorleken förbättrades med den ljusa bakgrunden testades även hela 

disken att filmas med en ljus bakgrund för att se eventuella skillnader i det beräknade 

hastighetsfältet. Kontrasterna i bilderna blev dock för små för att PTV programmet skulle kunna 

analysera dessa.  

3.2 Bildanalys 

3.2.1 Partikelhastighet 

Vid analys av filmerna användes Matlab med tillägget PTVlab för beräkning av 

dropphastigheterna. I PTVlab laddades 200 bilder per försök upp. Då kamerastativet skymde 

större delen av den nedre halvan av bilderna valdes endast halva disken och det övre området av 

bilden som ROI (region of interest). För att utesluta disken från beräkningen så maskerades denna. 

Bildens bakgrund togs sedan bort via kommandot Enable subtract mean för att framhäva 

partiklarna. Under Particle detection användes standard inställningarna förutom för Intensity 

threshold som för de flesta fallen justerades till 10. Under PTV settings ändrades Cross-
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correlation parameters till By interrogation area, och Interrogation area till 10 pixlar. Övriga 

inställningar ändrades inte.  

När programmet sedan analyserat bilderna kalibrerades bilderna efter diskdiametern och den 

aktuella bildhastigheten. Under Derive parameters/modify data beräknades sedan 

medelhastigheten ut från alla analyserade bilder. Från detta kunde sedan ett konturdiagram med 

dropparnas hastighetsmagnituder tas fram. Under Parmeters from poly-line beräknades 

hastighetsmagnituderna för olika radiella avstånd ifrån disken. Dessa värden analyserades sedan i 

Excel. Under Lagrangian statistics togs bilder över partikelbanorna fram. 

Eftersom hastigheterna ifrån höghastighetsfilmningen endast kan fås ut i två dimensioner, måste 

detta även tillämpas för den numeriska modellen, detta för att kunna jämföra hastigheterna med 

varandra. Hastighetsmagnituden för den numeriska modellen beräknades i Ansys Fluent. Även 

hastigheten i z-led, vilken beror av gravitationen, beräknades. Utifrån Pythagorassats gick det 

sedan att bestämma en tvådimensionell hastighetsmagnitud.  

3.2.2 Droppstorlek 

Programmet ImageJ användes för beräkning av droppstorleken. För att få fram en 

medeldroppstorlek för varje försök laddades bildserier om 4x50 bilder upp i ImageJ. En 

kalibreringsbild med 5cm markering laddades upp. Under Set scale valdes Known distance till 50 

och Unit of length till mm. Rutan Global kryssades i för att skalan skulle gälla för alla 

bildanalyser. Först justerades bildernas skärpa med processen Sharpen och därefter spårades och 

markerades dropparnas gränsyta med kommandot Find edges. Tröskelvärdet för segmenteringen 

kvarstod till det av programmet förvalda värdet under Image Adjust Threshold, se Figur 21.  

 

Figur 21: De bildade dropparna vid flödet 4,5 l/min och rotationshastigheten 400 rpm. Till vänster visas en bild med 

justerad skärpa, i mitten har dropparnas kanter spårats och till höger är segmenteringen markerad. 

Under Analyze Particles sattes storleken på partiklarna till 0,5 mm2 - infinity för att undvika att 

små felaktigheter i bilden skulle tolkas som droppar. Kommandona Display results, Clear results, 

Summarize, Exclude on edges och Include holes var alla valda. Exclude on edges tar hänsyn till att 

partiklar som ligger på kanten av bilden inte ska analyseras eftersom hela dess area inte visas på 

bilden. Dropparnas gränsyta är ofta den del av dropparna som visas tydligast i bilderna. Include 

holes inkluderar även i beräkningarna det eventuella tomrum som kan uppstå mitt i droppen då 

tröskelvärdet sätts. Då analysen är slutförd visas den individuella arean för alla partiklar i tabellen 

Results och medelarean redovisas under tabellen Summarize. Värdena analyserades sedan i Excel. 

För att ta fram standardavvikelsen för droppstorlekarna behandlades alla 400 bilder per fall, varav 

de 13000 första värdena på dropparean analyserades.    

För den numeriska modellen användes samma metod som ovan för att bestämma droppstorleken. 

Bilderna från den numeriska modellen är delvis validerade mot den experimentella modellen med 

avseende på volymfraktionen, då den minsta volymandelen vatten i dropparna själv måste sättas 

av användaren. Endast en bild per fall analyserades för modellen. 
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3.3 Numerisk modell 

3.3.1 Beräkningsdomän 

Beräkningsdomänen skapades i programmet Hypermesh. Den är uppbyggd av fyra geometrier 

som sammanlänkats genom att skapa ett Interface mellan dess gränsytor i Ansys Fluent. För att 

reducera tidsåtgången för beräkningarna sattes beräkningsdomänet till 45˚ och Periodic Boundary 

Condition användes på gränsytorna. Detta medför att flödet som går ut genom den ena gränsytan 

kommer att återges som inkommande flöde på motsvarande gränsyta. Meshen är uppbyggd av 

hexaedrar och består av totalt 2,5 miljoner element. Vatteninloppet är satt till Velocity-inlet, där 

vattnets hastighet beräknats enligt ekvation (3.9).  
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(3.9) 

Där ṁ är vattnets massflöde och d munstyckets diameter. 

Den roterande disken är inte solid, utan har satts till Rotating-wall, vilket reducerar antalet 

element i beräkningsdomänen. Övriga ytor är av typen Pressure-outlet, se Figur 22. 

 

Figur 22: Översikt av meshens gränsytor. 

 

Elementen är speciellt förfinade vid diskytan, samt i den region där vattendropparna förväntades 

förflytta sig bort ifrån diskkanten, se Figur 23 och Figur 24. De minsta elementen har en storlek 

på 0,3x0,2 mm sett från sidan för att kunna återge även de minsta dropparna, samt få ett korrekt 

filmflöde över disken. Elementstorleken ökades sedan utifrån diskområdet med hjälp av Biasing i 

z-led. Även området vid vattenstrålen innehåller finare element. Där är element speciellt förfinade 

i x-led, då det framförallt är i den ledden som förändringar av strålen antogs kunna ske. Även här 

tillämpades Biasing för att få finare element närmare disken.  
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Figur 23: In zoomning av diskkanten. Elementen är betydligt finare invid diskytan samt i områden där interaktionen 

mellan gas- och vätskefas antas ske. 

 

Figur 24: Isometrisk vy av meshen. 

3.3.2 CFD-analys 

Programmet Ansys Fluent 15.0 användes till att applicera randvillkor på beräkningsdomänen samt 

till att utföra de numeriska beräkningarna. Systemet bestod av två kontinuerliga faser, vatten och 

luft, vilket gjorde modellen Multiphase lämplig att applicera på fallet. Två olika multifas-

formuleringar tillämpades vid uppskattningen av partiklarnas storlek respektive hastighet. Då 

lösningen kan antas vara oberoende av energiöverföringen mellan disken och vattnet tillämpades 

inte energiekvationen. Pressure-based solver användes vid samtliga fall. 

3.3.2.1 Partikelhastighet 
Vid beräkning av partikelhastigheten behöver inte partiklarna spåras, istället fås hastigheterna 

ifrån ett kontinuerligt flöde av fasblandningen innehållande vatten och luft. Multiphase-metoden 

Mixture med tilläggstermen Slip Velocity användes vid uppskattningen av hastigheten. 

Hastigheten på flödet vid ett visst avstånd ifrån diskkanten kommer inte att ändras med tiden, 
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problemet löstes därför i Steady-state. Gravitationen kommer att påverka partikebanan och sattes 

till -9,81 m/s2 i z-led.  

Realizable k-ε modellen tillämpades som turbulensmodell och Scalable wall functions sattes som 

väggfunktion. Ytspänningen sattes till det konstanta värdet 0,0749 n/m [32] under Interfacial Area 

Concentration. För tryck-hastighets kopplingen användes Coupled schemat. Tryckets, 

volymandelens och gränsskiktetkoncentrationens diskretisering valdes till PRESTO! respektive 

First Order Upwind. Övriga sattes till Second Order Upwind. Flödets Courants tal sattes till 50. 

Explicit- och Under-relaxation faktorerna kan avläsas i Tabell 4 och Tabell 5.  

 

Tabell 4: Explicit relaxation faktorer för Mixture modellen. 

Explicit Relaxation faktorer  

Moment 0,7 

Tryck 0,5 

 

 

Tabell 5: Under-relaxation faktorer för Mixture modellen. 

Under-Relaxation Factors  

Densitet 1 

Kraft 1 

Hastighetsskillnad 0,1 

Volymandel 0,5 

Turbulent kinetisk energi 0,8 

Turbulent effektförlust 0,8 

Turbulent viskositet 1 

Gränsskitskoncentration 0,3 

 

 

3.3.2.2 Droppstorlek 

Vid beräkning av droppstorleken är framförallt gränsskiktet mellan de båda faserna luft och vatten 

av intresse. Multifas-metoden Volume of Fluid (VOF) tillämpades därför på modellen. Flödet är 

tidsberoende (Transient) då dropparnas position hela tiden ändras, samt att droppbildningen inte 

ser exakt likadan ut över tiden. Schemat Explicit kunde därför användas och Courants tal sattes 

till 0,75. Gravitationen påverkar partikebanan och sattes till -9,81 m/s2 i z-led.  

Som turbulensmodell tillämpades RNG k-ε modellen och Scalable wall functions som 

väggfunktion. Ytspänningen sattes till konstant värde under Continuum Surface Force. För tryck-

hastighets kopplingen användes PISO schemat. Tryck- och volymandels diskretiseringen valdes 

till PRESTO! respektive Compressive. Övriga sattes till Second Order Upwind. Under-relaxation 

faktorerna som användes kan avläsas i Tabell 6.  
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Tabell 6: Under-relaxation faktorer för VOF modellen. 

Under-Relaxation Factors  

Tryck 0,4 

Densitet 0,9 

Kraft 0,9 

Rörelsemängd 0,7 

Turbulent kinetisk energi 0,7 

Turbulent effektförlust 0,7 

Turbulent viskositet 0,6 

 

Ett variabelt tidssteg tillämpades med ett globalt Courants tal mellan 20-25. Tidssteget varieras 

därmed för att uppnå ett konstant Courants tal. VOF modellen ansågs inte lämplig för beräkning 

av partikelhastigheten eftersom alla variabler och egenskaper delas av de olika faserna och 

motsvarar volymgenomsnittliga värden.  
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4 Resultat 

4.1 Experiment 

4.1.1 Ingångsvärden 

Vid höga rotationshastigheter blev dropparna svåra att följa på höghastighetsfilmerna. 

Rotationshastigheten behövde därför begränsas till 1200 rpm. Vattnet började rinna nedför kanten 

när rotationshastigheten sattes 400 rpm och flödena var högre än 2 l/min. Därför gjordes försöken 

för flödena 4,5 – 8,5 l/min vid rotationshastigheterna 600 – 1200 rpm. För flödena 1 – 2 l/min 

tillämpades fortfarande 400 rpm. Vid ett högre flöde än 8,5 l/min började även vattnet att rinna 

över kanten vid 600 rpm. Därför begränsades flödet till max 8,5 l/min. De beräknade 

ingångsvärdena ligger långt över dessa värden för volymflödet och rotationshastigheten, se Tabell 

7. 

Tabell 7: Beräknade ingångsvärden. 

 Enhet Värde 

Munstyckets diameter mm 15 

Volymflöde vatten l/min 17,6 

Rotationshastighet rpm 2260 

 

 

4.1.2 Sönderdelning 

Filmerna på disken vid olika flöden och rotationshastigheter visar på olika typer av sönderdelning. 

Tydlig ligamentsbildning kan ses vid ett flöde på 2 l/min och 400 rpm, se Figur 25 och Figur 26. 

Vid samma flöde, men med en högre rotationshastighet på 1200 rpm, sker även där 

droppbildningen via ligamentsönderdelning, men med en tendens till filmbildning, se Figur 27 

och Figur 28. Vid ett högre flöde på 6 l/min och en rotationshastighet på 600 rpm sker direkt 

droppbildning vid kanten av disken, se Figur 29 och Figur 30. Vid en högre rotationshastighet på 

1200 rpm kommer istället droppar att bildas via filmsönderdelning, se Figur 31 och Figur 32. 
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Figur 25: Bild av hela disken med svart bakgrund. Flödet är 2 l/min och rotationshastigheten 400 rpm. Vid diskens 

kant syns hur ligament bildas för att sedan sönderdelas till droppar. 

 

Figur 26: Närbild på disken med vit bakgrund. Flödet är 2 l/min och rotationshastigheten 400 rpm. Vid diskens kant 

syns hur ligament bildas för att sedan sönderdelas till droppar. 
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Figur 27: Bild av hela disken med svart bakgrund. Flödet är 2 l/min och rotationshastigheten 1200 rpm. 

Sönderdelningen av dropparna sker på gränsen mellan ligament- och filmsönderdelning. 

 

 

Figur 28: Närbild på disken med vit bakgrund. Flödet är 2 l/min och rotationshastigheten 1200 rpm. Sönderdelningen 

av dropparna sker på gränsen mellan ligament- och filmsönderdelning. 
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Figur 29: Bild av hela disken med svart bakgrund. Flödet är 6 l/min och rotationshastigheten 600 rpm. 

Droppbildningen sker genom direkt droppbildning. 

 

 

Figur 30: Närbild på disken med vit bakgrund. Flödet är 6 l/min och rotationshastigheten 600 rpm. Dropparna bildas i 

direkt anslutning till kanten.   
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Figur 31: Bild av hela disken med svart bakgrund. Flödet är 6 l/min och rotationshastigheten 1200 rpm. Vid diskens 

kant syns hur en film bildas innan droppbildningen sker.  

 

 

Figur 32: Närbild på disken med vit bakgrund. Flödet är 6 l/min och rotationshastigheten 1200 rpm. Vid diskens kant 

syns hur en film bildas innan droppbildningen sker. 
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4.1.3 Partikelhastighet 

Partikelhastigheterna beräknades med hjälp av Matlab-tillägget PTVlab. En konturplot över 

dropparnas hastighetsmagnitud och en bild över deras partikelbanor visas i Figur 33 respektive 

Figur 34. 

 

 

Figur 33: Konturplot över dropparnas hastighetsmagnitud (m/s) vid olika avstånd från diskkanten. Flödet är 2 l/min 

och disken har en rotationshastighet på 600 rpm. 

 

Figur 34: Bilden visar dropparnas partikelbana vid ett flöde på 2 l/min och en rotationshastighet på 600 rpm.  

 

Dropparnas hastighet avtar med ett ökat avstånd ifrån disken, se Figur 35, Figur 36 och Figur 37. 

För att få ut ett värde på partiklarnas hastighet krävs att dropparna kan följas av PTV programmet 

genom filmerna, vilket inte uppnåddes för de mätpunkter som genererade dropparna med minst 

diameter, alltså vid låga flöden och höga rotationshastigheter. Pålitliga hastighetsfällt gick inte att 

få fram för högre rotationshastighet än 600 rpm för 1 – 2 l/min och 1000 rpm för 4,5 – 6 l/min. 

För 8,5 l/min kunde hastighetsfällt fås ut för alla rotationshastigheter vid försöken. 
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Figur 35: Dropparnas hastighetsmagnitud vid ett visst avstånd ifrån diskkanten och en rotationshastighet på 400 rpm. 

 

 

Figur 36: Dropparnas hastighet vid ett visst avstånd ifrån diskkanten och en rotationshastighet på 600 rpm. 
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Figur 37: Dropparnas hastighet vid ett visst avstånd ifrån diskkanten och en rotationshastighet på 800 rpm. 

 

4.1.4 Droppstorlek 

Jämförelsen mellan det teoretiskt beräknade diametrarna, se ekvation (2.33), och de 

experimentella resultaten visar på att de experimentellt mätta diametrarna ligger under det 

teoretiskt beräknade värdena, se Figur 38. 

 

Figur 38: Den beräknade och experimentellt framtagna medeldiametern för dropparna vid ett vattenflöde på 2 l/min. 
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Figur 39: Den beräknade och experimentellt framtagna medeldiametern för dropparna vid ett vattenflöde på 6 l/min. 

 

Droppstorlekarna för de olika flödena och rotationshastigheterna jämförs med varandra i Figur 40. 

Där visas även standardavvikelsen för medeldiametern mellan de olika bildserierna. 

 

Figur 40: Den experimentellt framtagna medeldiametern för dropparna vid olika flöden. Felstaplarna representerar 

standardavvikelsen för de fem olika serierna vid de olika mätpunkterna. 

 

Alla droppar får inte samma diameter vid granuleringen, utan denna kommer att variera mellan de 

olika partiklarna, diametrarnas standardavvikelser är beräknade för fyra olika fall, se Tabell 8, 

Figur 41 och Figur 42. 
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Tabell 8: Standardavvikelse av dropparnas diameter i experimenten 

Flöde [l/min] Rotationshastighet [rpm] Medeldiameter [mm] Standardavvikelse [mm] 

2 400 1,76 0,64 

2 600 1,45 0,63 

6 600 2,03 0,94 

6 800 1,55 0,62 

 

 

 

Figur 41: Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse för dropparna vid flödet 2 l/min och 

rotationshastigheten 400 rpm. Staplarna visar antalet analyserade droppar med en viss diameter. 

 

 

Figur 42: Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse för dropparna vid flödet 6 l/min och 

rotationshastigheten 800 rpm. Staplarna visar antalet analyserade droppar med en viss diameter. 
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4.2 Numerisk modellering 
Dropparnas hastighet och storlek är simulerade med två olika flerfasmodeller i Ansys Fluent. För 

dropparnas hastighet har modellen Mixture använts, se avsnitt 4.2.2. För droppstorleken har 

modellen VOF tillämpats, se avsnitt 4.2.1 och 4.2.3. VOF-modellen ger ett tydligare sönderfall av 

vätskefilmen, se Figur 43. 

 

Figur 43: Isometrisk vy av den roterande disken och vattenflödet vid granuleringsprocessen. Bilden är för ett flöde på 6 

l/min och en rotationshastighet på 800 rpm. 

 

En bild över vattenstrålens genomskärning, samt ytflödet på disken visas i Figur 44. 

 

Figur 44: Konturplot av volymfraktionen av vätskefasen, där rött är 1 och blått är 0.  

 

4.2.1 Sönderdelning 

Bilderna från den numeriska modellen är för en volymandel vatten på 18 %. I bilderna 

symboliserar den mörkblå ytan disken och det ljusblå mediet är vattnet. Vid flödet 2 l/min och en 

rotationshastighet på 400 rpm syns den tydligaste ligamentbildningen för den numeriska 

modellen, se Figur 45. 
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Figur 45: CFD-modellen vid ett flöde på 2 l/min och en rotationshastighet på 400rpm. Vid diskkanten syns ligament. 

 

Även vid ett flöde på 2 l/min och en rotationshastighet på 1000 rpm syns tecken på 

ligamentsönderdelning, se Figur 46. 

 

Figur 46: CFD-modellen vid ett flöde på 2 l/min och en rotationshastighet på 1000rpm. 

För flödet 6 l/min och rotationshastigheten 600 rpm kan en viss likhet av droppbildningen vid 

diskkanten ses mellan experimenten och CFD-modellen. Vattnet tenderar till att släppa från 

disken i en större mängd i taget, se Figur 29 och Figur 47.  
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Figur 47: CFD-modellen vid ett flöde på 6 l/min och en rotationshastighet på 600rpm. Sönderdelningen sker via direkt 

droppbildning. 

 

Hela disken täcks av vatten i CFD-modellen vid flödet 6 l/min och rotationshastigheten 1200 rpm. 

Vattnet bildar en kort film utanför disken, vilken dropparna släpper ifrån, se Figur 48. Filmen går 

dock inte lika långt ut som den vid experimenten, se Figur 31. 

 

Figur 48: CFD-modellen vid ett flöde på 6 l/min och en rotationshastighet på 1200rpm. Droppbildningen sker via 

filmsönderdelning. 
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4.2.2 Partikelhastighet 

Eftersom hastigheterna ifrån höghastighetsfilmningen endast kan fås ut i två dimensioner, måste 

detta även tillämpas för den numeriska modellen, detta för att kunna jämföra hastigheterna med 

varandra. Hastigheterna på dropparna från den numeriska modellen avtar snabbare än 

hastigheterna från experimenten, se Figur 49 och Figur 50. Beräkningsdomänen sträcker sig 8 cm 

ut från disken, därför saknas värden för den numeriska modellen för de 4 sista mätpunkterna. Vid 

2 l/min och 400 rpm går den största delen av vattendropparna ut genom den nedre gränsytan på 

beräkningsdomänet, därför hastigheten genom den sista gränsytan avvikande på grund av att en 

mindre mängd vatten går genom denna, se Figur 49. Den genomsnittliga felmarginalen vid flödet 

2 l/min är 18,4 % vid rotationshastigheten 600 rpm. Vid flödet 6 l/min är istället felmarginalen 5,1 

% och 9,2 % vid rotationshastigheterna 600 rpm respektive 800 rpm. Detta ger ett medelvärde för 

felmarginalen på 10,9 %. 

 

 

Figur 49: Data ifrån den numeriska modellen och experimentet. Diagrammet visar hastigheten på dropparna vid ett 

visst avstånd ifrån diskkanten vid ett flöde på 2 l/min. För den numeriska modellen är de sista fyra punkterna utan linje 

extrapolerade värden beräknade utifrån de 4 föregående resultaten. 
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Figur 50: Data ifrån den numeriska modellen och experimentet. Diagrammet visar hastigheten på dropparna vid ett 

visst avstånd ifrån diskkanten vid ett flöde på 6 l/min. För den numeriska modellen är de sista fyra punkterna utan linje 

extrapolerade värden beräknade utifrån de 4 föregående resultaten. 

 

4.2.3 Droppstorlek 

Den minsta volymandelen vatten i dropparna valdes till 18 % efter jämförelse med resultaten ifrån 

experimenten. Detta ger en genomsnittlig felmarginal på 14,8 % och 11,3 % för flödet 2 l/min 

respektive 6 l/min, vilket medför att medelvärde för felmarginalen blir 13,1 %. Droppstorleken för 

beräkningarna, experimenten och den numeriska modellen visas i Figur 51. 

 

Figur 51: Skillnaden i droppstorlek för beräkning enligt ekvation (2.33), experiment och CFD-resultat för de två 

flödena 2 l/min och 6 l/min.  
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För droppdiametrarnas standardavvikelse i den numeriska modellen se Tabell 9. 

Tabell 9: Standardavvikelse av dropparnas diameter i den numeriska modellen. 

Flöde [l/min] Rotationshastighet [rpm] Medeldiameter [mm] Standardavvikelse [mm] 

2 400 1,66 0,79 

2 600 1,17 0,88 

6 600 2,09 0,82 

6 800 1,45 0,83 
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5 Diskussion 

5.1 Experiment 
I tidigare försök har en glycerol-vattenblandning använts för liknande syfte. Glycerol har en 

betydligt högre viskositet än vatten, vilket leder till att vätskefilmen håller ihop bättre. 

Droppbildningen blir då försenad och större droppar bildas. Att använda en glycerolblandning 

kunde därför ha lett till en tydligare droppbildning och bättre spårning av dropparna, speciellt vid 

högre rotationshastigheter. Vilken typ av sönderdelning som sker är inte alltid lätt att se vid 

vattenförsöken i det här arbetet. Om man jämför med glycerol-vattenblandningen i Figur 7 så syns 

en betydligt tydligare sönderdelning där både ligamenten och vätskefilmen sträcker sig längre ut 

från koppen. Hanteringen av enbart vatten förenklar dock försöksuppställningen då ingen 

blandning behöver göras, och vattnet kan spolas direkt ut i avloppet efter granuleringen. 

Hela disken är filmad med en mörk bakgrund och en bildhastighet på 1000 fps. Partiklarnas 

position syntes tydligt i dessa bilder då ljuset reflekteras i dropparna, men var dock svårt att se 

hela dropparna. Bildhastigheten var relativt låg då filmerna blev för mörka om hastigheten ställdes 

upp med den svarta bakgrunden. Bilderna blev även för mörka om disken zoomades in önskvärt 

mycket. Dessa bilder visade sig därför mest lämpade för att få ut partikelhastigheterna från. 

Disken filmades även på nära håll med en vit bakgrund och en bildhastighet på 9000 fps. Bilderna 

med den ljusa bakgrunden visade droppbildning och droppar betydligt tydligare och 

droppstorleken beräknades därför utifrån dessa. 

De beräknade ingångsvärdena ligger långt över de volymflöden och rotationshastigheter som 

sedan valdes att användas vid experimenten. Att de beräknade värdena inte stämmer kan bero på 

att sambandet mellan disken och fluidstrålens diameter inte är linjärt. Slaggförsöket som utfördes 

av Swerea MEFOS genomfördes inte heller med de ideala processparametrarna, utan var även det 

ett test utav flöde och rotationshastighet, som visserligen gav goda resultat. De beräknade värdena 

ansågs inte lämpliga på grund av att vattnet rann över diskkanten istället för att granuleras redan 

vid ett flöde över 8,5 l/min, samt att vattendropparna inte gick att spåra på höghastighetsfilmerna 

vid högre rotationshastighet än cirka 1200 rpm. Eftersom de beräknade värdena inte gick att 

efterfölja valdes istället att se på tidigare försöks ingångsvärden. Att experimentet inte är 

dimensionerat efter slaggförsöken påverkar inte studiens utgång, eftersom det preliminära var att 

kunna validera den numeriska modellen utifrån droppstorlek, hastighet och sönderdelning.  

Inställningarna av flödet sköttes manuellt genom att vrida på flödesreglaget. Att få exakt rätt flöde 

var därför ganska svårt. Det kunde även vara svårt att se exakt hur stort flödet var på 

flödesmätarna då skalan inte var speciellt noggrann. Rotationshastigheten ställdes in via ett vred 

på varvtalsregulatorn. Även detta var svårt att ställa in då varvtalet ändrades väldigt snabbt vid 

bara små ändringar av vredets läge. Varvtalet skilde därför ofta mellan 5-10 rpm från det önskade 

värdet. Detta kan leda till mindre felaktigheter vid analysen av droppstorlek och hastigheter från 

försöken. 

5.2 Numerisk modellering 
Partikelbanorna beter sig väldigt olika för VOF och Mixture modellerna. För VOF modellen går 

partiklarna i stort sett rakt ut från disken tillsynes utan någon påverkan ifrån gravitationen. För 

Mixture modellen är partikelbanan betydligt mer böjd, och för den lägsta rotationshastigheten 400 

rpm, så går till och med vattnet ut genom den nedersta gränsytan. Rimligtvis borde partikelbanan i 

VOF modellen röra sig nedåt liksom Mixture modellen. Partikelbanan borde inte påverka 

droppstorleken, men att partikelbanorna inte stämmer överens tyder på att någonting inte riktigt 

stämmer i modellerna. 

Rutnätet har en stor betydelse för lösningens noggrannhet. I det här arbetet har en mesh sats ihop 

av olika delar med hjälp av Interface, en så kallad non-conformal mesh. Noderna i gränsytorna är 

inte ihopkopplade, vilket innebär att flödet interpoleras mellan dessa. För att minska antalet 
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element, och därmed beräkningstiden, är storleksskillnaden på elementen i de olika delarna 

relativt stor. Detta bidrar till en låg noggrannhet vid interpoleringen, vilket kan påverka 

volymfraktionen i cellerna, och därmed flödet av de olika faserna. 

Då flerfasmodellen Eulerian tillämpades på problemet syntes stora felaktigheter i flödet vid den 

periodiska gränsytan vilket ledde till divergens av lösningen. Rutnätet på de båda periodiska 

gränsytorna matchar inte varandra helt, vilket medför att lösningen kommer att interpoleras 

mellan ytorna. Detta kan tyda på att meshen måste förbättras för ett noggrannare resultat, och det 

gäller även om någon av de andra flerfasmodellerna tillämpas. Att förbättra meshen kan därför 

vara en av de första förbättringsåtgärderna som vidtas vid ett eventuellt fortsatt arbete med 

modellen. Det är även svårt att säga hur stor vinkeln för disken behöver vara med den periodiska 

gränsytan. Flödet ser korrekt ut med en vinkel på 45˚, men rimligtvis borde lösningen bli mer 

noggrann ju större vinkel som tillämpas. Detta måste dock vägas mot beräkningstiden. 

5.3 Bildanalys 
Vid bildanalysen har tröskelvärdet stor betydelse för den beräknade droppstorleken. I detta fall 

valdes tröskelvärdet av programmet, vilket visuellt tycktes stämma bra. Det gick dock att se vissa 

felaktigheter då reflektioner gjorde att vissa områden av bakgrunden fick en annan färg och kunde 

misstolkas som droppar. Detsamma gällde för dropparna, att ljuset bara reflekterade en del av 

droppen, och därmed räknades inte hela droppen med. Detta skulle kunna förbättras med en mer 

anpassad uppställning för bakgrunden. Bakgrunden hade till exempel kunna varit jämnare och 

uppställd så att inget vatten samlades på den. Bakgrunden var även ett problem vid 

hastighetsanalysen då vatten samlades på den och tolkades som partiklar. 

Vid beräkning av dropparnas diameter antogs dessa vara runda för att förenkla beräkningarna. I 

verkligheten är dropparna inte helt runda utan mer ovala. Den beräknade diametern är alltså inte 

helt korrekt, men ger ändå ett ungefärligt värde som går att jämföra mellan de olika fallen. 

Det syns tydligt i den numeriska modellen att inte hela disken täcks av vattnet vid de lägre 

flödena. På höghastighetsfilmerna är dock svårt att se om hela, eller hur stor del av disken som är 

täckt av vatten. På grund av detta kan inte denna parameter jämföras mellan de båda fallen. 

5.4 Partikelhastighet 
Vid analys av partikelhastigheten från experimenten i PTVlab beräknas dessa enligt ekvationerna 

(2.30) och (2.31). Dessa tar inte hänsyn en eventuellt böjd partikelbana, utan beräknar hastigheten 

utifrån den linjära sträckan för partikelförflyttningen mellan bilderna. Då bildhastigheten är så 

pass hög att dropparna inte hinner förflytta sig så långt mellan bilderna går ändå dessa ekvationer 

att tillämpa. Dock kommer den analyserade hastigheten att vara något högre än i verkligheten. 

Hastighetsmagnituderna är analyserade som tvådimensionella fall, både för den experimentella 

och numeriska modellen. Gravitationens inverkan på partiklarnas hastighet är relativt liten och det 

går därför att anta att den tvådimensionella analysen räcker som validering av den numeriska 

modellen med avseende på hastigheten. Att filma processen från sidan kunde dock ha gett 

ytterligare en parameter att validera den numeriska modellen mot, nämligen partikelbanan. Även 

om beräkningsdomänet är relativt kort kunde detta ha gett en fingervisning om hur mycket 

partikelbanan hinner falla vid ett visst avstånd från diskkanten. Detta kräver dock en bättre 

uppställning av bakgrunden vid försöken. 

Både för den experimentella och numeriska modellen avtar dropparnas hastighet vid ett ökat 

avstånd ifrån disken. Vid en högre rotationshastighet och ett minskat flöde ökar hastigheten på 

dropparna, detta anses rimligt och har bevisats i tidigare studier. För experimenten följer 

hastigheterna samma trend och avtar linjärt vid ökat avstånd ifrån disken. Vid 600 rpm ligger 

dock hastigheterna för 1 l/min och 2 l/min väldigt lika. Detta kan bero på fel vid inställning av 

rotationshastighet eller flöde, eller fel vid analysen. Fel vid analysen kan bero på att dropparna på 
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filmen inte är tillräckligt tydliga, eller att fel inställningar har gjorts i PTV-programmet.  I sådana 

fall finns risken att programmet tappar bort dropparna, eller får för lite data att beräkna 

hastigheterna från.  

Hastigheterna från den numeriska modellen avtar snabbare och har en brantare linjär kurva än 

hastigheterna från försöken. Därför skiljer sig partikelhastigheterna från den numeriska modellen 

skiljer sig relativt mycket åt från hastigheterna från försöken vid vissa avstånd från disken, medan 

linjerna skär varandra vid andra avstånd. Att linjernas lutning är så pass olika kan både bero på fel 

i modellen och fel vid analysen av försöken. Vid flödet 2 l/min och rotationshastigheten 400 rpm 

går den största delen av vattendropparna ut genom den nedre gränsytan på beräkningsdomänet för 

den numeriska modellen. På grund av detta stämmer inte hastighetsvärdena på ett avstånd på mer 

än 6 cm ifrån disken för denna mätpunkt. 

5.5 Droppstorlek 
De experimentella värdena för droppdiametern ligger under de teoretiskt beräknade värdena för i 

stort sett alla mätpunkter. Detta kan bero på att ljuset inte reflekteras i hela droppen och därmed 

blir bara en del av droppens area avläst. Hur man ställer in tröskelvärdet för segmenteringen vid 

bildanalysen kan även det ge fel på de experimentella resultaten, då det kan vara svårt att avgöra 

exakt på vilket värde som gränsskiktet för droppen ligger. Droppstorleken för det beräknade och 

experimentella värdena skiljer sig minder åt vid högre varvtal. En anledning till detta antas vara 

att vattnets viskositet inte ingår i den empiriska formeln för droppdiametern, se ekvation (2.33). 

Vid höga rotationshastigheter blir viskositeten försumbar och de experimentella värdena kommer 

därför att stämma bättre överens med de teoretiska. Den empiriska formeln är även framtagen för 

masugnsslagg och kan på så sätt stämma sämre överens då vatten används i processen. 

Övergången från vatten- till luftfas vid dropparnas gränsskikt kommer att ske över ett element i 

den numeriska modellen. Osäkerheten på droppdiametern beror därför till stor del på rutnätet och 

kommer att vara lika med storleken på det minsta elementet, vilket i det här fallet är 0,3 mm. Den 

minsta volymandelen vatten i gränsskiktet som fortfarande kan betraktas som en del av droppen, 

och inte som en del av luften måste bestämmas av användaren själv. I det här fallet valdes 

volymandelen vatten till 18 %. Detta värde kommer från en jämförelse mot de experimentella 

värdena där droppstorlekarna från modellen jämförts med de experimentella droppstorlekarna. 

Efter att ha kommit fram till ett ungefärligt värde användes detta för alla resultat från den 

numeriska modellen. Det går därför inte att jämföra vissa enskilda värden i den experimentella 

och numeriska modellen med varandra, men det går att jämföra resultaten genom att studera 

lutningen på linjerna i diagrammen och se hur väl trenderna följer varandra. Eftersom dessa 

stämmer någorlunda väl överens borde även droppstorleken bli tämligen korrekt när en 

volymandel på 18 % vatten används. 

I det här fallet jämfördes bilder ifrån CFD-resultatet med resultaten ifrån experimenten, och 

därmed kunde minsta volymandelen vatten väljas till 18 %. Kurvans läge för modellen, se Figur 

51, påverkas på så sätt av resultaten från experimenten. För att kunna utvärdera resultaten ifrån 

den numeriska modellen måste man istället kolla på kurvans lutning. I Figur 51 kan man se att 

lutningen på modellens kurva stämmer bättre överens med de experimentella värdena än vad de 

beräknade värdena gör. Kurvans lutning för den numeriska modellen stämmer dock inte helt 

överens med lutningen på kurvorna från försöken. Om man jämför den numeriska modellens 

kurvor för 2 och 6 l/min stämmer lutningen mellan dessa kurvor inte heller helt överens. Detta kan 

både bero på fel i modellen och ett dåligt uppskattat tröskelvärde vid bildanalysen. Både 

experimenten och den numeriska modellen visar dock på samma trend med en sakta avtagande 

diameter vid ökad rotationshastighet. Då det bara finns CFD-resultat ifrån två av flödena, 2 och 6 

l/min, går det dock inte att säga att modellen är tillräckligt noggrann för att kunna förutspå 

dropparnas storlek.  
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Standardavvikelsen för droppdiametern är generellt lägre för försöken än den numeriska 

modellen. Detta kan bero på att små droppar inte syns tillräckligt bra på bilderna från försöken 

och därför inte räknas med i bildanalysen. Det kan även bero på att tröskelvärdet sätts på olika sätt 

för försöken och modellen. Teoretiskt sett borde standardavvikelsen vara större för fallen där 

droppbildningen inte sker via ligamentsönderdelning. Värdena för standardavvikelserna för flödet 

2 l/min vid 400 samt 600 rpm är relativt lika både för försöken och för modellen. Detta verkar 

rimligt eftersom droppbildningen sker via ligamentsönderdelning för båda fallen. För försöket på 

6l/min och 600 rpm skiljer sig standardavvikelsen relativt mycket jämfört med försöken på 2 

l/min. Även detta är rimligt eftersom droppbildningen inte sker via ligamentsönderdelning. För 

försöket på 6 l/min och 800 rpm, samt modellen för samtliga rotationshastigheter och flödet 6 

l/min är dock standardavvikelsen jämförelsevis väldigt lika den för flödet på 2 l/min trots att 

droppbildningen inte sker via ligamentsönderdelning. 
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6 Slutsats 
En experimentell modell har skapats av torrgranuleringsprocessen med roterande disk. Modellen 

är i laboratorieskala och har förenklats genom att vatten använts istället för masugnsslagg.  

En delvis validerad numerisk modell har konstruerats i Ansys Fluent för att efterlikna den 

experimentella processen. Två olika multifas-modeller har tillämpats i modellen; Mixture och 

Volume of fluid för att beräkna hastigheten respektive storleken på partiklarna. Den 

genomsnittliga felmarginalen mot den experimentella modellen är 10,9 % för partikelhastigheten 

respektive 13,1 % för droppstorleken.  

En bildanalysmetod har utvecklats för att kunna analysera droppsönderdelningen vid 

granuleringsprocessen. Bildanalysprogrammet ImageJ har använts för att beräkna partiklarnas 

storlek för den experimentella och numeriska modellen, medan programmet PTVlab har använts 

för att analysera partiklarnas hastighet från den experimentella modellen.  

Sammantaget har studien bidragit till en ökad förståelse för sönderdelningen och 

storleksfördelningen av partiklarna vid torrgranuleringsprocessen med roterande disk, samt hur 

dessa påverkas av processparametrarna fluidflödet och rotationshastigheten på disken.   
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7 Fortsatt arbete 
Den nuvarande numeriska modellen kan behöva optimeras ytterligare då droppstorlekar och 

partikelhastigheter för den experimentella och numeriska modellen kan stämma bättre överens. 

Bland annat kan meshen behöva förbättras genom att tillämpa en så kallas conformal mesh istället 

för att meshen består av flera delar sammansatta med Interface. Resultatet över de periodiska 

gränsytorna skulle bli bättre om gränsytornas rutnät stämde övererens med varandra. Storleken på 

vinkeln för den periodiska gränsytan måste också utvärderas för att modellen ska kunna ge ett 

noggrant resultat inom en rimlig beräkningstid. 

Experimenten har genomförts med vatten och därmed sker ingen stelning av dropparna, varken 

under experimenten eller i den numeriska modellen. Försöken har även antagits vara oberoende av 

värmeöverföringen mellan vattnet och omgivningen. Tidigare försök har genomförts med flytande 

paraffin och kolofonium, vilket stelnar vid avsvalning i luften. Att genomföra experiment med en 

fluid som stelnar, samt tillämpa Solidification och energiekvationen i modellen kan vara ett 

lämpligt nästa steg för att få fram en CFD-modell som är anpassad för slagg. Att paraffin och 

kolofonium bildar solida partiklar vid granuleringen förenklar även analysen, eftersom partiklarna 

går att mäta, och man slipper förlita sig enbart på bildanalys. Den nya modellen skulle även kunna 

ta med temperaturen som en parameter som påverkar partikelstorleken, samt kunna användas för 

att undersöka ullbildningen. Ullbildningen har inte undersökts i så stor utsträckning tidigare och 

att hitta en modell för vilka flöden, temperaturer och rotationshastigheter som detta sker vid kan 

vara av stor vikt för att kunna implementera processen inom industrin. 

I det här arbetet har inga försök gjorts för torrgranulering med roterande kopp. För vidare 

utveckling av den numeriska modellen kan försök med en kopp istället för disken vara av intresse 

för att undersöka hur partikelstorlek och ullbildning påverkas av kantvinkeln.  

När modellen anses tillräckligt noggrann kan masugnsslagg tillämpas som medium i den 

numeriska modellen. Utifrån modellen går det sedan att undersöka hur processparametrar som 

fluidflöde, rotationshastighet på disken, kantvinkel och temperatur på masugnsslagget påverkar 

partikelsönderdelningen. Med data från den numeriska modellen kan sedan försök med 

masugnsslagg genomföras på laborationsnivå. När förståelsen för processen är tillräckligt stor och 

det går att kontrollera partikelsönderdelningen kan denna implementeras inom industrin för 

framställning av amorfa granuler. För att kunna återvinna energin från masugnslagget måste dock 

fler försök och utvärderingar av de olika energiåtervinningsmetoderna genomföras.  
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