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Hållfasthetslära
• Forskning, 3 områden:

– Termomekanisk formning
– Stötmekanik
– Partikel- och pulvermekanik



Innehåll
• Bakgrund

– Vad är ett granulärt material?
• Modellering

– Varför behövs beräkningsmodeller?
• Tillämpningar
• Pågående forskning
• Sammanfattning



Vad är ett granulärt material?
Granulärt material = stort antal solida partiklar som formar ett material där 
bulkegenskaperna och inte de enskilda partiklarna definierar 
materialbeteendet.
• Granulära material är vanliga 

både i naturen och industriellt.
• Partikelstorlekarna kan variera 

från fina pulver (t.ex. farmaceutiska) 
till stora block (t.ex. gruvindustri)

• Andra mest hanterade materialet i 
industrin, efter vatten 



Vad är ett granulärt material?

• Liknar en solid vid statisk belastning
• Liknar fluider vid dynamisk belastning
• Beter sig inte som fluid, solid eller gas. (Fjärde fasen) 
• Vanligt material, men med mycket komplext beteende.



Tekniska beräkningar
Klassisk analys:
• Handräkning av olika problem, lösning 

av jämvikter och materialsamband.
• Svåra att hantera och lösa t.ex vid 

komplicerade geometrier och material.

Datorberäkningar:
• På slutet av 40-talet började datorer 

användas i beräkningar och under 50-
talet kom den numera populära finita 
element metoden (FEM).



Finita element metoden (FEM)
FEM är en numerisk procedur ursprungligen för analys av strukturproblem.
Används idag även vid analys av:
• krocksimulering, termodynamiska problem.
• jordmekaniska problem, strömningsproblem, el- och 

magnetfältsberäkningar.
• kopplade strömnings- och strukturproblem.
• mm.



Finita element metoden (FEM)
Metoden bygger på att en kropp indelas i mindre områden, så kallad mesh
eller nät. Ett litet område kallas element som består av två eller fler noder. 
Istället för att räkna på hela kroppen räknas deformationen på varje enskilt 
element för att sedan lägga ihop delresultaten och få ett resultat för hela 
kroppen.

Element Noder

Mesh



Finita element metoden (FEM)
För lösning måste vissa fysikaliska lagar vara uppfyllda. Noder kan 
används för att låsa och belasta en kropp (randvillkor). Krafter överförs 
mellan elementen genom dess noder.

Exemplet nedan illustrerar en fast insänd balk som belastas med kraften F. 
F



Finita element metoden (FEM)
Stora modeller består ofta av flera parter (kroppar) som är i kontakt med 
varandra. Kontaktalgoritmer hanterar överföring av krafter mellan 
kropparna.



Finita element metoden (FEM)
FEM och CAD (computer aided design) är ofta kopplade till varandra inom 
tillverkningsindustrin. Inom utveckling och produktframtagning skapas och 
testas nya idéer med CAD som innan tillverkning testas i ett FEM-program.
• Fördel: eliminera och 

upptäcka fel i 
konstruktionen och andra 
misstag innan produkten 
sätts i tillverkning.

• Komplettera dyra tester.
• Ex: Krocksimulering 

Volvo V60 



Varför behövs beräkningsmodeller för 
granulära material?

Viktigt forskningsområde: 
• Öka förståelsen för industriella processer Bättre produkter, ökad 

konkurrenskraft
• Stor potential för energieffektivisering
Utmaning: 
• Komplext material
• Extrema deformationer
• Kräver nya beräkningsmetoder



Numeriska beräkningsmetoder
• Kontinuumsbaserat: (Materialet betraktas som ett bulkmaterial)

– Finita element metoden (FEM)
– Particle finite element method (PFEM)
– Smoothed particle hydrodynamics (SPH)

• Diskreta metoder: (Individuella partiklars interaktions bestämmer 
systemets beteende)
– Diskreta element metoden (DEM)
– Multi particle finite element method (MPFEM)



Smoothed particle hydrodynamics method
(SPH)

• En mesh-fri beräkningsmetod
• Problemet delas in med partiklar istället för 

noder och element
• Kernelfunktioner beskriver interaktionen mellan 

partiklarna
• En punkt representerar en viss volym material 

(kontinuum)
• Kan hantera extrema deformationer



Diskreta element metoden (DEM)

• Modellerar individuella 
partiklarnas interaktion

• Krafter överförs i kontakten 
mellan partiklarna

• Newtons 2:a lag styr rörelsen i 
systemet

• Ett element representerar en 
partikel (diskret)



Tillämpningar
Simulering av fyllningsprocessen vid 
tillverkning av hårdmetallkomponenter
• Komplexa former kräver ökad 

kunskap om processen
• Pulverflödet vid fyllningen påverkar 

slutproduktens kvalité
• Nya mätmetoder och 

beräkningsmodeller behövs 



Pulverfyllningsrigg



Mätning av hastighetsfält med DIC
Digital bildkorrelation
• Optisk teknik för mätning av 

förskjutningsfält
• Digitala foton i en sekvens jämförs 

för att följa förskjutningen 
• Bilderna delas in i subregioner
• Bildigenkänning av slumpmässiga 

mönstren i subregionerna

Mönsterigenkänning



Höghastighetsvideo av fyllsko och kavitet: (300 mm/s)

Video från pulverfyllningsriggen



Utvärdering med DIC



3D SPH, 300 000 partiklar

Modellering med SPH



3D DEM, 2 100 000 diskreta element

Modellering med DEM



Experiment DEM SPH

Jämföresle: Experiment, Simulering



Jämförelse av hastighetsfält

Experiment                SPH



Från SPH simuleringen:

Densitetsfördelning efter fyllning



Tillämpningar
Modellering av järnmalmspellets mekaniska egenskaper
• Stora transportsystem för pellets med många omlastningar
• Transportrelaterade problem: försämrad kvalité, sönderfall (fines)
• Behov av modeller för att prediktera brott



Experimentell provning
Karaktärisering av mekaniska egenskaper 
• Styvhet
• Brottlast
• Bulkegenskaper
• Hastighetsberoende



Simulering
En pellet Grupp Hastighetsberoende



Resultat
En pellet Grupp Hastighetsberoende
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Pågående forskning
Modeller för simulering av stora transportsystem
• Överföra nuvarande modeller för brottprediktering av pellets till 

simulering av verkliga transportsystem






Pågående forskning
Fluid struktur interaktion (FSI)
• Modellering av flera faser. Solid (FEM), Fluid (CFD), Granulärt 

material (DEM)
• Modellering av 

istillväxt på 
vindkraftverk



Pågående forskning
Fluid struktur interaktion (FSI)
• Modellering av flera faser. Solid (FEM), Fluid (CFD), Granulärt 

material (DEM)
• Pulverfyllning med 

luftens inverkan



Sammanfattning
Vad är ett granulärt material?
• Stort antal solida partiklar som formar ett bulk material. Komplext 

materialbeteende.

Varför behövs beräkningsmodeller för granulära material?
• Öka förståelsen för industriella processer Bättre produkter, ökad 

konkurrenskraft



Frågor?

gustaf.gustafsson@ltu.se
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