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ABSTRACT 

As the need for more complicated cemented carbide geometries develops, the demand for 

additive manufactured details has emerged. For this manufacture, the Powder Bed Binder 

Jetting (PBBJ) variant is suitable. This method requires a powder with a smaller particle size 

distribution on the granules compared with ready to press powder (RTP) used in traditional 

pressing. 

When producing a high-quality powder, spray drying is a crucial process for producing fine 

granules. In the following thesis, all samples have been sprayed in a pilot-scale dryer, which 

aims to simulate the powder dried in a production spray dryer, by the mid-flow model. The 

purpose of the thesis is to map the spray drying parameters. 

Analysis of the powder shape and particle size distribution has been investigated through laser 

diffractometry and microscopy. The results were able to map all parameters with respect to the 

average particle size of D10, D50 and D90, using MODDE a design of experiment program. It 

showed that a smaller average particle size was induced by an increased pump pressure and a 

reduction of fan speed, viscosity and surface tension.  
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SAMMANFATTNING 

I takt med att behovet av mer komplicerade geometrier av hårdmetall växt fram, har efterfrågan 

av additivt tillverkade detaljer växt fram. För denna tillverkning är varianten Powder Bed 

Binder Jetting (PBBJ) lämplig. Denna metod kräver ett pulver med en mindre 

partikelstorleksfördelning på granulerna än det RTP-pulver (ready to press) som används vid 

traditionell pressning.  

Vid framställning av ett högkvalitativt pulver är spraytorkning en avgörande process för att få 

fram jämna och fina granuler. I följande examensarbete har alla prover sprayats i en tork som 

används i pilot-skala, vilket syftar till att simulera det pulver som torkats i en produktions-

spraytork, av mid-flow modellen. Syftet med examensarbetet är att kartlägga 

spraytorkningsparametrarna.  

Pulvrets form och partikelstorleksfördelning har undersökts via laserdiffraktometri och 

mikroskopi. Resultaten kunde, med hjälp av försöksplaneringsprogrammet MODDE, kartlägga 

samtliga parametrar med avseende på medelpartikelstorleken på d10, d50 och d90. Det visade 

att en mindre medelpartikelstorlek framkallades av ett förhöjt pumptryck och en förminskning 

av fläkthastighet, viskositet och ytspänning.  
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1 INLEDNING 

1.1 FÖRETAGSINFORMATION 

Seco Tools producerar verktyg för fräsning, svarvning, hålbearbetning och verktygssystem. 

Företaget var först i Sverige med att börja producera hårdmetall, vilket skedde år 1934 då Seco 

endast var en liten produktions del av det stora järn- och stålföretaget Fagersta Jernverk AB. År 

1974 avyttrades Seco-produktionen och Seco Tools blev ett självständigt företag. I dag ingår 

Seco Tools i Sandvik-koncernen i gruppen Sandvik Machining Solutions (SMS) tillsammans 

med andra stora hårdmetalltillverkare som Sandvik Coromant, Pramet och Walter. [1, 2]  

1.2 HÅRDMETALL 

Verktyg för skärande bearbetning tillverkas av hårdmetall, vilket kännetecknas av hög 

slitstyrka, hög hårdhet och god värmebeständighet. En traditionell sammansättning för 

hårdmetall består av volframkarbid (WC) och kobolt (Co). WC bidrar med önskvärda 

egenskaper (hårdhet, slitstyrka, värmebeständighet) och Co fungerar som ett bindemedel. [3] 

De traditionella WC-Co recepten kallas vanligtvis 90/10 vilket menas att det består av 90 wt% 

WC och 10 wt% Co. Utvecklingen att framställa nya recept och sammansättningar har gått 

framåt. Det finns i dag hundratals olika pulversorter där legeringar med titankarbid (TiC), 

kromkarbid (Cr3C2) eller tantalniobkarbid ((Ta, Nb)C) är med och fungerar som en 

korntillväxthämmare. Dessa legeringar tillsätts beroende på vilka önskvärda egenskaper som 

efterfrågas. [4] I figur 1.1 visas ett exempel på en WC-Co pulversort och en WC-Co (Ti, Ta, 

Nb)C legerad pulversort vilket bildar en γ-fas (TiC, TaC eller NbC).  

 

Figur 1.1. T.v visas ett traditionellt 90/10 pulver och t.h ett legerat pulver. 
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1.3 ADDITIV TILLVERKNING 

I takt med att behovet av mer komplicerade geometrier av hårdmetall växt fram, har efterfrågan 

av additiv tillverkning tagit fart. För denna tillverkning är Powder Bed Binder Jetting (PBBJ) 

lämplig, se figur 1.2. Metoden fungerar genom att hårdmetallpulvret sprids ut på en plattform. 

Efter det körs en axel med ett munstycke över plattformen och munstycket lägger ut ett 

bindande medel vartefter objekten skall tillverkas. När detta gjorts, sänks plattformen ner en 

liten bit och processen upprepas. På detta sätt kan flera objekt tillverkas samtidigt. Det krävs 

heller inga stödstrukturer då de partiklar som inte bundits ihop fungerar som stöd. Det finns tre 

huvudsakliga fördelar för PBBJ-produktionsmetoder [5]:  

1. Förmågan att använda ett brett utbud av material. 

2. Graden av frihet i tillverkning av komplexa och skalbara delar utan behov av 

stödstrukturer.  

3. Den höga produktionshastigheten.  

 

Figur 1.2. Schematisk bild över Powder Bed Binder Jetting. 

För tillverkning av detaljer i hårdmetall med PBBJ metoden krävs ett pulver med betydligt 

finare partikelstorleksfördelning än det som vanligtvis framställs i Fagersta för traditionell 

tillverkning av hårdmetall genom pressning. En lämplig medelpartikelstorlek är cirka 30 μm, 

att jämföra med cirka 100 μm för traditionellt pulver. [6] För att uppnå detta måste 

processparametrarna vid pulvertillverkningen varieras och för att veta vilka parametrar som 

påverkar den slutgiltiga partikelstorleksfördelningen används en försöksplanering. Syftet med 

en försöksplanering är att med ett rimligt antal försök ta reda på hur en process kan justeras för 
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att optimera utfallet. Detta innebär att flera parametrar/faktorer varieras samtidigt enligt ett 

beräknat mönster.  

 

1.4 SYFTE 

Kartlägga partikelstorleksfördelningar med varierande processparametrar vid spraytorkning. 
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2 BAKGRUND 

2.1 HÅRDMETALLPULVER 

För att få ett homogent blandat pulver måste råvarorna först våtmalas till en homogen slurry 

och därefter torkas. För detta används en kulkvarn, med malkroppar gjorda av hårdmetall (för 

att undvika föroreningar). Malvätskan består vanligtvis av en blandning av vatten och etanol. 

Dessutom tillsätts polyetylenglykol (PEG) vilket är ett presshjälpmedel som sammanbinder 

metall- och karbidpartiklarna. Malningstiden kan variera från 3 upp till 50 timmar beroende på 

vilken WC-kornstorlek som önskas. Ju längre malningstid desto finare struktur. Det finns olika 

metoder att få pulvret torrt efter våtmalning. Den första metoden användes fram till 70-talet, 

innan spraytorkarna sattes i bruk. I denna metod hälldes slurryn upp på stora torkpannor med 

lock. Både botten och locket värmdes med varmvatten. En luftvåg sögs igenom och tog med 

sig spritångan. Slurryn torkade till något som liknade torkad jord. I början på 70-talet tog 

hårdmetallföretagen lärdom av livsmedels- och läkemedelsindustrin då de insåg att det vore 

möjligt att spraytorka hårdmetall pulver precis som livsmedelsindustrin spraytorkade 

kaffepulver, torrmjölk, etc. Den nya spraytorkningsmetoden var effektivare, då det ej krävdes 

efterföljande processteg för att få pulvret i rätt storlek. [3, 6]  

Enskilda metall- och karbidpartiklar är av storleksordningen 1–3 µm. För att kunna hantera de 

fina och oregelbundna partiklarna krävs det alltid att hårdmetallpulver agglomereras. 

Agglomeratstorlekar mellan 200-400 µm efterfrågades på 70-talet när spraytorkning var nytt i 

hårdmetallindustrin men ju mer komplicerade geometrier och maskiner desto mindre 

partikelstorleksfördelning behövdes. I dag ligger agglomeratstorleken för RTP-pulver (Ready 

To Press) med ett medelvärde runt 100 µm. Partiklarnas storlek påverkar flödesbarheten på 

pulvret. Detta sker genom en mängd olika faktorer som förändras med partikelstorleken där 

viktiga parametrar som permeabilitet, aeration, densitet och kohesion mellan partiklarna spelar 

en stor roll. [3] 

2.2 SPRAYTORKNING 

Spraytorkens funktion är att torka slurryn till sfäriska granuler. Det finns många olika 

spraytorkningsmetoder, men då fokus i denna rapport har lagts på spraytorkningsmodellen 

midflow kommer endast den metoden att beskrivas närmare. Det som skiljer 

spraytorkningsmetoderna från varandra är att de flesta modeller sprayar ut slurryn från taket 

tillsammans med ett värmande-medium. Midflow-metoden sprayar däremot ut slurryn från en 

lans, som sitter mitt i spraytorken, som riktar strålen uppåt mot taket där den möts av det 

värmande-mediet som i detta fall består av kvävgas eftersom inert atmosfär krävs. På lansen 
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sitter en dysa vars uppgift är att få rätt sprayform och sprayvinkel. Två olika typer av dysor 

används vid spraytorkning: enfasdysa och tvåfasdysa. Dessa beskrivs vidare i styckena 2.2.1 

och 2.2.2. Slurry sprayas ut ur dysan och bildar små droppar som därefter möter den varma 

kvävgasen. Dropparna agglomereras och bildar granuler (atomisering) för att sedan falla ner på 

avkylningsrännan och ner i ett uppsamlingskärl, se fig. 2.1. [7] 

 

Figur 2.1. Schematisk bild över en midflow spraytork. [3] 

2.2.1 Enfasdysa 

En enfasdysa består av ett munstycke och en virvelkammare, vilka visas i figurerna 2.2-2.4. 

När slurryn pressas igenom virvelkammaren uppstår en centrifugalkraft vilket leder till att 

spraymönstret får en hålkonsform när slurryn sprayas ut ur munstycket. [8]  

 

   

Figur 2.2. Virvelkammare. Figur 2.3. Munstycke φ 66 mm. Figur 2.4. Enfasdysa på vilken 

virvelkammaren och munstycket 

monteras på. 
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2.2.2 Tvåfasdysa 

Skillnaden mellan tvåfasdysan och enfasdysan är att tvåfasdysan använder sig av gas vid 

atomiseringen istället för en virvelkammare. Istället för att pressa upp slurryn med ett stort 

pumptryck tillsätts ett gastryck för att lyfta upp slurryn ur lansen. Gasen tillsammans med 

slurryn skapar en dimma, vilket leder till en liten droppstorlek. Pumptrycket är minimalt inställt 

då pumpen endast är till för att bära upp slurryn från slurrytanken till lansen. [7] I figurerna 2.5-

2.6 visas en tvåfasdysa med tillhörande munstycke. 

  

Figur 2.5. Tvåfasdysan och munstycket. Observera 

att gastrycket kommer från samtliga hål förutom 

slurry matningshålet. 

Figur 2.6. Dysan och munstyckets underdel. 

2.2.3 Sprayform och sprayvinkel 

Sprayform och sprayvinkeln förändras beroende på vilken dysa som används, hur mycket tryck 

som tillsätts, vilken viskositet och ytspänning slurryn erhåller. Sprayformen har en påverkan på 

droppstorleken. Figurerna 2.7-2.9 visar de olika sprayformer som uppstår vid användning av 

olika dysor. [7] 

  



7 

 

 
  

Figur 2.7. Sprayform: 

hålkonsform. Det mörka området 

visar vart dropparna tar vägen. 

Enfasdysa med virvelkammare. 

 

Figur 2.8. Sprayform: flatstråle. 

Enfasdysa med virvelkammare, 

men med för hög viskositet. 

Figur 2.9. Sprayform: dimma 

Tvåfasdysa med gastryck. 

2.2.4 Parametrar 

Det finns många parametrar som teoretiskt sett skulle kunna varieras, men som i praktiken 

skulle vara väldigt svåra att ändra, då dessa förändringar skulle kunna innebära överskridande 

av en del säkerhetsparametrar med risk för maskinstopp. Därför har i detta arbete endast 

parametrar som samverkar med säkerhetsparametrarna justerats. Spraytorkens parametrar som 

antas ha störst inverkan på partikelstorleksfördelning visas i tabell 1. [9] 

Tabell 1 Spraytorksparametrar. 

Parameter Enhet Standard-

inställning 

Justeras Överskrider 

säkerhetsparametrarna 

Pumptryck Bar 7 bar Via recept Tryck under 6 bar 

Fläkthastighet Kg/h 273 kg/h Panelen Nej 

Munstycke Φ [mm] H På lansen Nej 

Virvelkammare h [mm] L På lansen Nej 

Temperatur in °C 205°C Panelen Ja, får ej justeras 

Temperatur ut °C 125°C Beroende av 

temperatur in 

Ja 

Slurrytemperatur °C Mäts ej Finns ej 

möjlighet 

Nej 

Ytspänning N/m Mäts ej Går att justera Nej 

Viskositet Kg/(s*m) Mäts ej Går att justera Nej 
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3 METOD 

3.1 FÖRSÖKSPLANERING 

För att få en strukturerade försöksplanering och för att hålla nere antal försök användes 

försöksplaneringsprogrammet MODDE. Resultatet av MODDE visas i tabell 2. 

Partikelstorleksfördelningen mäts i varje försök och förs in i tabellens sista kolumn. 

Försöksplanering är ett effektivt sätt att organisera ett experimentellt arbete. MODDE väljer en 

diversifierad och representativ serie där alla faktorer är oberoende av varandra, trots att de 

varierar samtidigt. Resultatet är en prediktiv modell som visar hur alla faktorer samverkar och 

påverkar varandra. Denna modell kan framhäva den optimala kombinationen av 

parameterinställningar. MODDE används vanligen för tre primära mål; undersökning, 

optimering och robustprovning. För att få färre mätningar användes modellen ”Plackett Burman 

Super-Saturated”. Denna modell utförs genom att varje parameter körs på maximal (H) eller 

minimal (L) inställning och med färre körningar än faktorer. [10] Värdena på parametrarna med 

maximal-, minimal- och med standardinställning visas i tabell 3. 

Tabell 2 En framtagen försöksplanering skapat av programmet MODDE. 

Exp 

namn 

Körnings-

ordning 

Fläkt-

hastighet 

Pumptryck Vattenhalt Torrhalt Virvel-

kammare 

Munstycke Partikelstorleks-

fördelning 

N1 5 H H H L L H  

N2 3 H L H H H L  

N3 2 L H L H H H  

N4+N5 4 L L L L L L  

N6+N7 1 L L L L L L  

 

Tabell 3 Parametervärden över maximal (H), minimal (L) och standardinställning. 

Parameter L (minimal) Standardinställning H (maximal) 

Pumptryck 6 bar 7 bar 11 bar 

Fläkthastighet 169 kg/h 270 kg/h 392 kg/h 

Virvelkammare L L H 

Munstycke 0.42 mm 0.66 mm 0.66 mm 
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3.2 PULVERTILLVERKNING 

I detta arbete användes ett färdigt pulver som spraytorkats tidigare och blöttes upp igen. Detta 

för att spara in tid eftersom det inte behövdes malas längre än 3 timmar. Pulvret bestod av WC, 

TaC, Co och PEG (polyetylenglykol).  

3.2.1 Våtmalning 

Fyra labb-kvarnar innehållande malkroppar gjorda av hårdmetall laddades med 4 kg pulver och 

0,8 liter malsprit (88 wt% etanol och 12 wt% vatten) vardera, totalt 16 kg pulver. Malningstiden 

låg på 3 timmar och därefter tömdes slurryn upp i fyra plåtkärl. Beroende på om körningen hade 

låg eller hög vattenhalt respektive torrhalt hälldes rätt mängd ren etanol och RO-vatten (omvänd 

osmos vatten) i varje plåtkärl efter första tömningen enligt tabell 4. 

Tabell 4 Visar hur många liter av RO-vatten och etanol som ska tillsättas vid olika L/H körningar. 

 
Liter RO-vatten  Liter etanol  

wt%H20\Torrhalt H L wt%H20\Torrhalt H L 

H 0,395492 0,725954 H 0,00 0,467298 

L 0,000123 0,067006 L 0,401365 1,14617 

 

Viskositeten mättes med en viskosimeter på slurryn före sprayning. För att undvika att de tyngre 

partiklarna faller till botten i plåtkärlen vispas slurryn kraftigt innan den töms ner i 

slurrybehållaren.  

3.2.2 Spraytorkning 

Vid spraytorkning användes olika dysa-kombinationer och dessa valdes olika till varje enskilt 

experiment. När rätt kombination valts monterades dysan på lansen som sedan skjuvades in i 

kammaren och därefter laddades receptet och spraytorken började värmas upp. När rätt 

temperatur nåtts startades spraytorken och slurryn sprutades in i lansen och ut ur munstycket 

för att atomiseras till granuler. Två prover togs direkt från kylrännan. Första provet togs efter 5 

minuter och andra provet efter 10 minuter. Undantaget är körningarna N4+N5 och N6+N7 där 

första provet som togs efter 5 minuter representerar första körningen och andra provet efter 10 

minuter representerar andra körningen. Därefter siktades proverna med en sikt på 315 µm.  

3.2.3 Referenspulver 

Ett referenspulver tillverkades innan försöksplaneringstesterna för att kunna ha något att 

jämföra mot. Detta referenspulver motsvarar hur ett produktionspulver för traditionellt RTP-

pulver tillverkas. Pulvret går igenom samma process som beskrivs genom styckena 3.2 – 3.2.2 

skillnaden är att den spraytorkas på standardinställningar vilket visas i tabell 3. 
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3.3 LASERDIFFRAKTOMETRI 

Laserdiffraktometri utfördes i vakuum i maskinen Malvern Scirocco 2000 vilket är en indirekt 

mätmetod för att mäta partikelstorleksfördelningen. Metoden går ut på att mäta hur mycket 

strålarna avböjs då de träffar partiklarna. Diffraktionsmönstret mäts med hjälp av intensiteten 

av det spridda ljuset som en funktion av vinkeln. Diffraktionsmönstret är relaterat till 

partiklarnas storlek. Stora partiklar sprider ljus vid låga vinklar med högre intensitet, medan 

mindre partiklar sprider ljus vid större vinklar men med lägre intensitet. [11] 

För att få en representativ mängd och en representativ del av bulkprovet provdelas proven innan 

mätning. Spinning riffler Retsch PT 100 (se figur 3.1) delar provet exakt så att 

sammansättningen av varje fraktion av provet motsvarar den för det ursprungliga bulkprovet. 

[4] 

 

Figur 3.1. Spinning riffler. 

 

För laserdiffraktionsmätningar beräknas kornstorleken som diametern av en partikel med 

ekvivalent volym. Kornstorlekarna registrerades som D10, D50 och D90 definierade som en 

ekvivalent diameter Dn där andelen partiklar som är mindre än Dn är lika med 10, 50 respektive 

90 %. [12] 

3.4 MIKROSKOPERING 

För att få en visuell bild på granulerna som komplement till partikelstorleksfördelningen 

användes Tagarno vilket är ett digital-mikroskop. Eftersom formen och storleken på granulerna 

bidrar till pulvrets hållbarhet, flöde och densitet är det viktigt att veta hur pulvret ser ut. Figur 

3.2 visar granulernas olika former. [3]  
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Figur 3.2. Granulernas olika former. 

 

Det uppstår vanligtvis oregelbundna former (ojämna ytor) på granulerna vilket kan leda till 

friktion mellan dem. Det betyder att pulver som har en stor variation på 

partikelstorleksfördelningen får större krafter mellan granulerna vilket leder till att pulvret blir 

mer kohesivt, dvs lättare agglomererar. Ju mindre partikelstorlek desto högre friktion och 

kohesion. Högre friktion leder till sämre flöde. [3, 13] 
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4 RESULTAT 

I följande kapitel kommer resultaten från laserdiffraktometrin, med avseende på 

partikelstorleksfördelningen att redovisas, tillsammans med mikroskoperingen på granulerna. 

Även resultat från spraytorken kommer att presenteras i form av tabeller över parametrarna och 

figurer över sprayvinklarna. 

4.1 SPRAYTORKNING 

Sprayvinkeln, α, uppskattas med hjälp av CAD-programmet SolidWorks. Figur 4.1 visar en 

illustration av sprayvinkeln och figurerna 4.2-4.11 visar sprayvinkeln och sprayformen på 

samtliga prover. För varje försök visas två bilder, där den vänstra bilden är tagen från 

spraytorksluckan och den högra från en kamera som sitter i samma höjd som lansen. Bilderna 

är tagna 8 minuter in i sprayningen när processen antas vara stabil. Från de högra bilderna 

uppskattas vinkeln α, som redovisas i tabell 5 för de olika experimenten. 

 

 

Figur 4.1. Referenskörningen samt en illustration av 

sprayvinkelberäkning. 

Tabell 5 Resulterande sprayvinkel över varje 

försök uppskattat mha. CAD-programmet 

SolidWorks. 

*Notera att försök N2 har en annorlunda spraybild 

jämfört med övriga, flatståle jämfört hålkonsform.  

Försök Resulterande 

sprayvinkel α 

Referenspulver 42° 

N1 43° 

N2* 8° 

N3 43° 

N4+N5 26° 

N6+N7 22° 
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Figur 4.2. Prov N1. Hålkonsform, 49µm. Figur 4.3. Prov N1. Normalvinkel på sprayen. 

  

Figur 4.4. Prov N2. Flatstråle 73µm. Figur 4.5. Prov N2. En flatstråle som pekar rakt 

uppåt ifrån kamerans vinkel. 
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Figur 4.6. Prov N3. Hålkonsform 45-73µm. Figur 4.7. Prov N3. Normalvinkel. 

  

Figur 4.8. Prov N4+N5. Hålkonsform 70-55µm. Figur 4.9. Prov N4+N5. Spetsig vinkel. 
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Figur 4.10. Prov N6+N7. Hålkonsform. Figur 4.11. Prov N6+N7. Spetsigvinkel. 

 

4.2 LASERDIFFRAKTOMETRI 

Figurerna 4.12-4.19 visar partikelstorleksfördelningen på samtliga prover där första provet är 

taget efter 5 minuter och andra provet efter 10 minuter, med undantag för proven N4+N5 och 

N6+N7 samt testerna som genomfördes via tvåfasdysan. För dessa räknas provet som är taget 

efter 5 minuter som första körningen och andra provet efter 10 minuter räknas som andra 

körningen, vilket beskrivs i stycke 3.2.2. 

Resultaten från testerna i enfasdysan, vilket visas i figurerna 4.12-4.17, varierade i 

partikstorleksfördelningen beroende på när proven togs och vilka inställningar körningarna 

hade.  

Figurerna 4.18-4.19 visar resultaten från tvåfasdysan där störst procentandel ligger mellan 1-10 

µm samt ett utslag på 100-300 µm. Anledningen till att endast två prover blev körda via 

tvåfasdysan var att ett brott uppstod i dysan.  

Resultatet från referenspulvret, se Figur 4.12, är ett bra exempel på hur 

partikelstorleksfördelning ser ut hos ett normalt RTP-pulver med en log-normal kurva som syns 

tydligt med en topp mellan 80-100 µm, vilket är önskvärt. 
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Figur 4.12. Partikelstorleksfördelningen på referenspulvret. 

Resultaten från N1 och N2, se Figur 4.13-4.14, visade på en minskning i medelpartikelstorlek 

med identiska fördelningar för första och andra provet.  

 

Figur 4.13. Partikelstorleksfördelning på prov N1. 

 

 

Figur 4.14. Partikelstorleksfördelning på prov N2. 

Resultatet från N3 visar något större variation i partikelstorleksfördelning mellan första och 

andra provet. Medelvärdet av partikelstorleksfördelningarna ligger båda runt 80-100 µm, dock 
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har andra provet en högre koncentration av partiklar i storleken av medelvärdet, medan 

partikelstorleksfördelningen varierar mer på första provet, vilket ses i Figur 4.15. 

 

Figur 4.15. Partikelstorleksfördelning på prov N3. 

Resultaten från upprepningskörningarna N4+N5 och N6+N7 visade på en fin-mod, vilket ses i 

Figur 4.16-4,17. 

 

Figur 4.16. Partikelstorleksfördelning på prov N4 och N5. 

 

 

Figur 4.17. Partikelstorleksfördelning på prov N6 och N7. 
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Tvåfasdysan gav en betydligt lägre medelpartikelstorleken än samtliga andra mätningar, vilket 

ses i Figur 4.18-4.19.   

 

Figur 4.18. Partikelstorleksfördelning på första försöket med tvåfasdysan. 

 

 

Figur 4.19. Partikelstorleksfördelning på andra försöket med tvåfasdysan. 

 

4.3 MIKROSKOPERING 

Figurerna 4.20-4.32 visar bilder på granulerna på samtliga prover tagna i optiskt mikroskop. 

Referenspulvret visar på en betydande mängd ihåliga granuler, vilket inte är önskvärt, men i 

övrigt syns sfäriska granuler, se figur 4.20.  
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Figur 4.20. Mikroskopiskbild över granulerna från referenskörningen. En betydande mängd ihåliga granuler 

syns men i övrigt sfäriska granuler. 

Resultatet från N1, se figurerna 4.21-4.22 visar på en viss skillnad beroende på när provet 

togs. Provet som är taget efter 5 min visar på fina och jämna, dock med några enstaka 

ihåliga, granuler. Provet som är taget efter 10 min visar på en liten större blandning mellan 

små och stora granuler. 

 

  

Figur 4.21. Prov N1 efter 5 min. Fina och jämna 

granuler med några enstaka ihåliga granuler.  

Figur 4.22. Prov N1 efter 10 min. En liten större 

blandning mellan små och stora granuler. 
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Resultaten från N2 visar inga större skillnader från provtagningstillfälle. Granulerna är 

jämna i storlek med undantaget för några enstaka defekter, alltså där granuler har växt in i 

varandra och klumpats ihop, se figurerna 4.23-4.24. 

  

Figur 4.23. Prov N2 efter 5 min. Granuler är jämna i 

storlek med undantaget för några enstaka defekter. 

Figur 4.24. Prov N2 efter 10 min. Jämna och fina 

granuler med några enstaka defekta granuler. 

Resultaten från N3 visar inga större skillnader från provtagningstillfälle. Granulerna är små 

och defekta, se figurerna 4.25-4.26 

 

  

Figur 4.25. Prov N3 efter 5 min. Små agglomererade 

granuler med porer. 

Figur 4.26. Prov N3 efter 10 min. Finare granuler än 

provet innan, men väldigt ojämna i storlek. 

Resultaten från N4+N5 visar inga större skillnader emellan provtagningstillfällena. 

Granulerna är stora där flertalet är ihåliga, se figur 4.27-4.28. 
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Figur 4.27. Prov N4+N5 efter 5 min. Stora granuler 

där flertalet är ihåliga.  

Figur 4.28. Prov N4+N5 efter 10 min. Lite fler 

trasiga granuler än 5 min provet. 

Resultaten från N6+N7, se figurerna 4.29-4.30 visar på en viss skillnad beroende på när 

provet togs. Provet efter 5 min visar på små och mer ojämna granuler. Provet efter 10 min 

är betydligt mindre med några fåtal större granuler.  

 

  

Figur 4.29. Prov N6+N7 efter 5 min. Granulerna är 

mindre och mer ojämna, men finare än förra provet 

(N4+N5). 

Figur 4.30. Prov N6+N7 efter 10 min. Betydligt 

mindre med några fåtal större granuler. 

Resultaten från tvåfasdysan visar inga större skillnader från provtagningstillfälle. Inga 

granuler har bildats, se figurerna 4.31-4.32. 
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Figur 4.31. Första provet med tvåfasdysan. Inga 

granuler har bildats. 

Figur 4.32. Andra provet med tvåfasdysan. Inga 

granuler har bildats. 

4.4 FÖRSÖKSPLANERING 

Partikelstorleksfördelningen för D10, D50 och D90 analyserades i programvaran MODDE för 

att ge ett resultat på vilka parametrar som påverkade partikelstorleksfördelningen. Figurerna 

4.33-4.35 visar inverkan av olika parametrar på partikelstorleksfördelningen för D10, D50 och 

D90. En klar trend är att de faktorer som påverkar partikelstorleksfördelningen till att bli mindre 

är låg fläkthastighet, högt pumptryck, låg ytspänning, låg viskositet, den mindre virvelkammar-

modellen, och det stora munstycket. 
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Figur 4.33. Parametrar som påverkar partikelstorleksfördelningen i D50. 

 

  

Figur 4.34. Parametrar som påverkar 

partikelstorleksfördelningen i D10. 

Figur 4.35. Parametrar som påverkar 

partikelstorleksfördelningen i D90. 
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5 DISKUSSION 

Resultatet från programmet MODDE indikerade, trots få försök, att en del parametrar styrde 

partikelstorleken. Detta återges i tabell 6. 

Tabell 6 Sammanfattning av parametrarnas påverkan på D10, D50 och D90 på medelpartikelstorleken. 

Parametrar Hög fläkt-

hastighet  

Högt 

pump-

tryck 

Hög 

ytspänning 

Hög 

viskositet 

Stor 

virvel-

kammare 

Stort 

munstycke 

Medelpartikel-

storleken 

Ökar Minskar Ökar Ökar Ökar Minskar 

 

Detta resultat går dessutom att koppla till tidigare studier [14, 15], där parametrarna styrdes på 

ett liknade sätt. I tabell 7 visas en sammanfattning av den ena av dessa studier som undersökte 

parametrarnas påverkan på spraykvalité, droppstorlek, sprayvinkel, kapacitet, effekt, hastighet 

och slitage. Noterbart är att ingen annan publicerad studie har undersökt hårdmetallslurry. [14] 

Tabell 7 Sammanställning av parametrarnas påverkan på olika sprayegenskaper. [13, 14] 

Egenskaper Högt pump-

tryck 

Hög 

gravitation 

Hög 

viskositet 

Hög slurry-

temperatur 

Hög 

ytspänning 

Spraykvalité Förbättras Försumbar Försämras Förbättras Försumbar 

Droppstorlek Minskar Försumbar Ökar Minskar Ökar 

Sprayvinkel Ökar för att 

sedan 

minska 

Försumbar Minskar Ökar Minskar 

Kapacitet Ökar Minskar Ökar Förändras ej Ingen effekt 

Effekt Ökar Försumbar Minskar Ökar Försumbar 

Hastighet Ökar Minskar Minskar Minskar Försumbar 

Slitage Ökar Försumbar Minskar Beroende på 

material 

Ingen effekt 

 

På samtliga prover finns det en betydande mängd ihåliga granuler, sedda i mikroskopering. 

Referensprovet såg markant bättre ut än övriga prover, men hade fortfarande ovanligt mycket 

trasiga granuler. Tidigare undersökningar kring pulvrets kvalité har genomförts i produktions-

spraytorken, detta kan betyda att grundinställningarna inte är helt optimala för vanlig 

pulverframställning m.a.p. granulernas form. [16] Kvalitén på granulerna är avgörande för 
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flödesbarheten vid traditionell pressning, men ännu viktigare vid framställning av AM-pulver 

då pulvret, efter spraytorkning, behöver sintras.  

 

Sprayvinklarna visade sig vara väldigt beroende av storleken på munstycket. Proven N1 och 

N3 som båda kördes med samma munstycke och tryck, men med olika virvelkammare, 

fläkthastigheter, torrhalter och vattenhalter fick båda en vinkel på 43°. Försöken som gick med 

det minsta munstycket fick en betydligt mindre sprayvinkel där upprepningsförsöken N4+N5 

och N6+N7 fick en sprayvinkel mellan 22° och 26°. På båda proven syns det tydligt att en stråle 

sprayas rakt uppåt, detta kan ha påverkats av den annorlunda fasen som tillverkades för det 

minsta munstycket, se figur 4.4-4.5. Den mest noterbara sprayvinkeln kom från prov N2 som 

formade en flatstråle. Detta kan ha påverkats av en blockering i virvelkammaren eller 

munstycket. Strålen pekar rakt uppåt från kamerans vinkel, men från spraytorksluckan syns det 

att strålen sprayas i en V-form. 

 

Detta är en begränsad studie, så resultaten får ses som indikationer och en mer omfattande studie 

rekommenderas. Studien begränsades av att tvåfasdysan havererade vid sprayning. Detta 

berodde på att hårdmetallslurryn nötts sönder väggarna på munstycket. Figur 5.1 visar ett 

oanvänt munstycke och figur 5.2 visar munstyckets nötning efter två körningar. Munstycket var 

gjort av rostfritt stål och den stora nötningen är en indikation på att material som behandlar 

hårdmetall även bör vara gjort av hårdmetall. Denna stora nötning ledde till att de planerade 

testerna med tvåfasdysan inte kunde genomföras. Endast två tester med tvåfasdysa 

genomfördes. Ett test med det lilla munstycket i tvåfasdysan utfördes, men utan framgång. Det 

minsta munstycket var troligtvis för litet och då lämpliga spraydata inte var kända, beslutades 

det att inte fullfölja detta spår. Istället kördes det lilla munstycket, som var tillverkad med en 

fas istället för en avrundning, se figur 5.3, med en diameter på 0.44 mm, se fig 5.4-5.6.   
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Figur 5.1. Oanvänt munstycke (tvåfasdysan). Figur 5.2. Munstycket efter 2 körningar 

(tvåfasdysan). 

  

Figur 5.3. Det stora munstycket med en Φ 0.66 mm.  Fig 5.4. Det lilla munstycket med en φ 0.44 mm. 

  

Figur 5.5. Tvärsnitt av det stora munstycket. Figur 5.6. Tvärsnitt av det lilla munstycket. 

 

Det är oklart om fasen på munstycket påverkat storleken på granulerna då inga tester med detta 

har gjorts tidigare. Värt att notera är att N2 körningen fick en flatstråle vilket är mindre önskvärt, 

då en flatstråle har ett sämre flöde pga. lägre spridning i spraykammaren. Detta beror troligtvis 
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på att det har uppstått någon sorts blockering i munstycket, vilket även går att se i N4+N5 och 

N6+N7 att en stråle pekar rakt uppåt från kameransvinkel, se Fig 4.9 och 4.11.  

Residualen vid laserdiffraktometrin är en indikation på hur bra beräknat data passar till mätdata. 

Om resudialen inte överstiger 1% kan man anse att beräkningen överstämmer väl med 

mätningen [17]. Residualen bör inte överstiga 1,5% för att reslutatet ska vara tillförlitligt. 

Eftersom partikelstorleksfördelningen varierade kraftigt från test till test blev också 

residualerna olika då inställningarna var avsedda för RTP-pulver där 

partikelstorleksfördelningen ligger omkring 100 µm. Ett återkommande problem var att 

laserdiffraktometrin indikerade partiklar över 500 µm. Det är naturligtvis inte möjligt då varje 

prov siktades med ett nät på 312 µm precis innan varje mätning. För att få bort dessa utslag 

höjdes lufttrycket, men bieffekten av detta var att risken för att granulerna slogs sönder ökades, 

vilket kunde resultera i en minskning av partikelstorleksfördelningen som då blev missvisande. 

Därför justerades lufttrycket minimalt för att få bort den största delen av utslagen. Den andra 

lösningen som exploaterades var den manuella justeringen i programvaran Masterseizer 2000 

där storleksordningen ändrades till 0,02-325 µm. Detta medförde en förflyttning av 

volymsprocenten till de partiklar som avlästs i laserdiffraktometern inom den angivna 

storleksordningen. Skulle endast en justering av storleksordningen anpassats skulle resultatet ej 

vara lika trovärdigt då volymsprocenten skulle bli förskjuten med flera volymsenheter. 
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6 SLUTSATSER 

Dessa slutsatser kan dras av detta arbete: 

• Den parameter som har starkast inverkan på partikelstorleksfördelningen för: 

o D10 är pumptrycket 

o D50 är torrhalten 

o D90 är virvelkammaren 

• För att få en mindre partikelstorleksfördelning ska pumptrycket höjas och 

fläkthastigheten, viskositeten och ytspänningen minskas.  

• Den mest optimala sprayformen och sprayvinkeln uppnås vid användandet av det stora 

munstycket och lilla virvelkammaren. 

• Vid spraytorkning av hårdmetallslurry bör munstycket, virvelkammaren och dysan, 

som kommer i kontakt med högtrycksslurryn, vara gjord av hårdmetall för att 

förhindra nötning. 
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7 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE 

Resterande spår bör följas upp: 

• Spraytorkning med tvåfasdysa tillverkad i hårdmetall med större kanaler för slurryn. 

• Spraytorkning med lilla munstycket tillverkad enligt ritning (avrundning och ingen 

fas). 

• En mer omfattande studie rekommenderas, med fler experiment för att säkerställa 

resultaten. 
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