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چکیده 
هاي المان روشبهسازي پودرفشرده، فرآیندهاي سازي کمیتو بهینهبینی رفتار سیستم براي پیشسازي پودرهاي فلزي، با توجه به تعدد پارامترهاي فشرده
هاي المان محدود و المان گسسته است تا بتوان از مزایاي هر دو استفاده یک روش نوین مدلسازي، کاربرد ترکیبی روش. اندمحدود و المان گسسته توسعه یافته

سازي بصورت المان پودرهاي فلزي در حین فشردهدر این مقاله، رفتار. شودمیفرآیندسازي و نزدیکی به ماهیت فیزیکی این امر سبب افزایش دقت شبیه. نمود
.مدلسازي شده استAbaqusالمان گسسته با استفاده از نرم افزار -محدود

.گسستهسازي المانشبیه، سازي المان محدودشبیه، سازي سرد پودرفشرده: کلمات کلیدي

مقدمه
دهی است که به طور گسترده هاي شکلمتالورژي پودر از جمله روشفرآیند

براي تولید اقتصادي قطعات با اشکال پیچیده و نیز براي مواد سخت با نقطه 
معموال توزیع چگالی در قطعه خام فشرده شده . گرددذوب باال استفاده می

در قالب یکنواخت نبوده و عدم یکنواختی توزیع چگالی در قطعه خام باعث 
از اینرو تخمین صحیح . شودغیریکنواختی خواص در سرتاسر قطعه می

سازي ابزاري است که شبیه. باشدبسیار ضروري میفرآیندپارامترهاي 
سازي و هاي اخیر، نقش مدلطی سال. ه سودمند باشدتواند در این زمینمی

سازي پررنگ تر شده سازي پارامترهاي فشردهسازي در طراحی و بهینهشبیه
متالورژي پودر ارائه فرآیندسازي هاي گوناگونی جهت شبیهو تا کنون روش

ها را به سه دسته روش المان توان آندر یک نگاه کلی می. شده است
و روش ترکیبی المان (DEM2)، روش المان گسسته (FEM1)محدود 

.تقسیم نمود(MPFEM3)محدود و المان گسسته 
فشردن پودر به فرآیندسازي هاي بسیاري در زمینه مدلتا کنون مقاله

]1-3[که مراجع استروش المان محدود در کنفرانسهاي مرتبط ارائه شده
ین مطالعات پودر به صورت یک در هر کدام از ا. باشدهایی از آن مینمونه

روش دیگر . شودفشردن مدل میفرآیندجسم پیوسته در نظر گرفته شده و 
باشدکه در مقیاس فشردن پودر، روش المان گسسته میفرآیندسازي شبیه

اي بوده و در آن براي هر ذره جرم و ممان اینرسی در نظر گرفته شده و ذره
تعدادي از محققین نیز با استفاده . ]4[دشورفتار هر ذره جداگانه بررسی می

از روش سوم که ترکیبی از روش المان محدود و گسسته است، به 
در این روش هر ذره به عنوان . اندفشردن پودر پرداختهفرآیندسازي شبیه

شود، سپس یک جسم تغییرشکل پذیر در نظر گرفته شده و مش زده می
مقاله ابتدا به بررسی هر کدام از این در این. ]5[شودسازي انجام میشبیه
سازي سرد فشردهفرآیندها پرداخته و در نهایت ها و مزایا و معایب آنروش

.شودسازي میمدلMPFEMپودر به روش 

(FEM)روش المان محدود 

پودر به صورت یک ماده پیوسته توده سازي المان محدود، اغلب درشبیه
هاي پالستیسیته تئوريمحققین.شودمیدر نظر گرفته داراي تخلخل 

1 Finite Element Method
2 Discrete Element Method
3 Multi Particle Finite Element Method

از جمله . اندهاي مختلف براي مواد متخلخل ارائه نمودهگوناگونی با فرض
افزارهاي در حال حاضر در نرم. ]6[باشدمی4ها، تئوري گارسوناین تئوري

سازي مواد متخلخل از همین براي شبیهAbaqusالمان محدودي همچون 
.شودتئوري استفاده می

فشردن پودر از فرآینداز دیدگاه هاي پیوسته در مدل سازي دیگر یکی 
مدل هاي گوناگونی از آن را از محققان مکانیک خاك گرفته شده است که 

]DPC]7ها مدل یکی از کاملترین آن.اندطریق آزمایش ارائه نموده
ر پالستیک، عمدتا از سه پارامت-این مدل براي یک ماده االستو. باشدمی

تشکیل شده معیارهاي تسلیم، پتانسیل جریان و معیارهاي سخت شوندگی
پالستیک آن از -این است که پارامترهاي االستوDPCاز معایب مدل . است

قادر به بررسی DPCشوند، همچنین مدل طریق انجام آزمایش تعیین می
Abaqusافزار در نرمDPCمدل . ها نیستمیکروسکوپی تماس بین ذره

.یف شده استتعر
(DEM)روش المان گسسته 

و 5سازي توسط کندالبراي مطالعه رفتار پودر در طول فشردهDEMروش 
در این روش هر ذره به صورت یک جسم صلب . ]4[همکارش استفاده شد 

ها تعیین کننده رفتار ذرهبین فعل و انفعال شود ودر نظر گرفته می
بر مبناي قانون تماسی است مدلاین. سینماتیک پودرهاي بهم فشرده است

که ارتباط بین نیروي تماسی و جابجایی نسبی بین دو ذره در تماس را 
این .باید نیروهاي داخلی و خارجی در تعادل با هم باشند.کندتشریح می

. هاي نسبی کم کاربرد داردروش فقط براي چگالی
(MPFEM)روش ترکیبی المان محدود و المان گسسته 

توسط DEMبه عنوان روش جایگزین 2005در سال MPFEMش رو
در این روش هر ذره به صورت . توسعه داده شد]8[و همکارش6پروکوپیو

شود، در نتیجه پذیر در نظر گرفته شده و مش زده مییک جسم تغییرشکل
هایی با چگالی سازيتوان رفتار هر ذره را به صورت جداگانه در فشردهمی

در . هاي بزرگ هستند، بررسی نمودر بردارنده تغییرشکلنسبی باال که د
از مزایاي هر دو روش المان محدود و المان MPFEMواقع در روش 

تنها . یابدسازي افزایش میگسسته استفاده شده و در نتیجه دقت شبیه

4 Gurson
5 Cundall
6 Procopio


