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 چکیده
و اثر پارامترهای دینامیکی و  بررسی ای با انبساط تدریجیری داخل کانال صفحهمیپلهای عمودی جریان سیال تنش ،مقاله ایندر 

یال س سازیلمورد بررسی قرار گرفته است. برای مد مختلف زنبرگیو وا نولدزیاعداد ر و رئولوژیکی روی این تنش ها در زوایای انبساطی
 به کمک است.استفاده شده  3:1در کانالی با نسبت  سیال به عنوان معادله ساختاری نمائی تنر-ویسکواالستیک از مدل رئولوژیکی فن تین

رای ب .و با نتایج منتشر شده در مقاالت اعتبار سنجی شده استشده  مدلسازی لگوریتم پیزو، جریان سیال پلیمریروش حجم محدود و ا
درجه در  03و  54، 13 ، سه زاویه انبساطیعمودی هایتغییرات مقادیر تنش چگونگیثیر آن بر أتغییرات تدریجی سطح مقطع و تبررسی 

 ،درجه 54زوایای انبساطی بزرگتر از و  333 بزرگتر اعداد رینولدز و 33عدد وایزنبرگ  در د کهننتایج نشان می ده .گرفته شده استنظر 
زوایای انبساطی  و 43اعداد وایزنبرگ بزرگتر از  و 03عدد رینولذز  در ل از بخش انبساطی کانال است. همچنینمستقتنش عمودی دیواره 

 درجه، مقدار تنش عمودی ثابت است. 54بزرگتر از 

 

 .تنر-فن تین مدل سیال پلیمری، تنش عمودی،، تدریجی انبساطکانال،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمهمقدمه  --99
به دلیل کاربرد فراوان آن در صیینایع های با سییطح مقطع متغیر داخل کانال یو غیرنیوتن بررسییی جریان سیییاالت نیوتنی 

یاری از بسرد توجه مو روسازی، صنایع غذایی و پتروشیمیدا، ی پالستیکهاقالب تزریقف از جمله فرآیندهای اکستروژن، لمخت

 عدد که باشد. آنها نشان دادندمی [3] 2ینو کال 3تحقیق ابوتمطالعات اولیه برای سییاالت نیوتنی مربوط به  . قرار داردمحققین 

تحقیقات  .است متناسبنسیبت انبسیاط    با (اسیت  نامتقارنمتقارن به  ایگردابه نواحیتبدیل  رایب معیاریکه ) یبحران ینولدزر

همچنین  و [5]و همکاران  5فیرن و [1, 2] و همکاران 1دیورسیییتمطالعات تجربی دیگر انجام شیییده در این زمینه مربوط به 

 واگرایینسبت افزایش که د ندهمینشیان  این محققین نتایج اسیت.   [0] 0دریکاکیسو  [4]و همکاران  4بتاگلیامطالعات عددی 

دهد میسیاالت نیوتنی نشان  برایدر تحقیق خود  [0] همچنین دریکاکیسشیود.  سیبب کاهش مقدار عدد رینولدز بحرانی می 

                                                      
1 . Abbott 
2 . Kline 
3 . Durst 
4 . Fearn 
5 . Battaglia 
6 . Drikakis 
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 سیالآرام  جریان [7] 8ماخوپدیا و 7الیک .هستندارن ای شکل همیشه متقنواحی گردابه ،4/3نسیبت انبسیاط کمتر از   که برای 

ه را روی تنش برشی دیوارنیروی اینرسی  اثرات کرده و سازی شبیهرا  یجیتدر انبسیاط  و یمحور تقارن باداخل لوله  در ینیوتن

تنش  مقدار بیشینه ،عدد رینولدزبا افزایش  دهد کهآنها نشان مینتایج های مختلف مورد مطالعه قرار دادند. برای نسبت واگرایی

برای جریان آرام  به ذکر است کهالزم . افزایش می یابد و در بخش پایین دسیت کاهش  ش باالدسیت کانال برشیی دیواره در بخ 

 .[8] است ای شیکل همیشه متقارن نواحی گردابه 3333اعداد رینولدز کمتر از  درانبسیاط ناگهانی  با  لولهسییال نیوتنی داخل  

این . را مورد مطالعه قرار دادند یجیتدر یداخل کانال واگرا یوتنین یالسییی یانجر یداریناپا یزن [9] همکیاران  و مردانشیییاه

 اعداد رینولدز و ردهک ترسیم رینولدز عدد حسیب  برمربوط به ناپایداری جریان را  یاشیاخه  چند منحنی خود نتایج در محققین

   .آوردند بدستمختلف  یانبساط یایدر زوا را دوم و اول بحرانی

یک به خصوص سیاالت ویسکواالستاین سیاالت جریان  بررسی کاربرد گسترده سیاالت غیرنیوتنی، های اخیر به دلیلدر دهه

، اختالف 33تأخیرزمان و از تنش  9های ساختاری این سیاالت از قبیل زمان رهاییرفته است. مشخصهگ قرارتوجه خاصی مورد 

اندکی  تحقیقاتتاکنون شود. پیچیده شدن رفتار جریان این سیاالت میباعث  و خاصیت حافظه های عمودی، لزجت کششیتنش

ولدز اعداد رین برای جریان باتحقیقات  داخل کانال واگرا انجام شده است و اکثر ایندر  سیاالت ویسکواالستیکجریان در مورد 

 و همکاران 33. دارویشاست نظر شده صرف  (ینرسیا یروین) جابجاییاثرات  نها ازآکه در ؛ استبا انبساط ناگهانی کانال و در  کم

جریان متقارن سیال  ،31باالدستهمرفتی ماکسول  با استفاده از مدل رئولوژیکی [33] و همکاران 32و میسیرلیس [33]

دهد که نتایج آنها نشان میکردند. مدلسازی عددی  به صورت را 3:5 ناگهانی انبساطبا نسبت کانال  داخلویسکواالستیک 

گردد و افزایش بیشتر عدد وایزنبرگ ای شکل میکاهش طول و قدرت نواحی گردابهخاصیت االستیک در جریان خزشی موجب 

 ابا غلظت پلیمری کم رسیال ویسکواالستیک جریان عددی  شبیه سازی نیز [32] 35الیویرا. شودمی اینواحی گردابه باعث حذف

نتایج این تحقیق منجر به . ه استانجام داد 3:1کانال دارای انبساط ناگهانی  داخل 34سی آر-ا با مدل رئولوژیکی اصالح شده فنر

تشکیل شده در جریان سیاالت نیوتنی نسبت به سیاالت های طول گردابهکه  دهدنشان میو شده  30ایپدیده چند شاخه بررسی

سیال جریان اصالح شده،  سی آر-فن با استفاده از مدل رئولوژیکینیز  [31] و همکاران 37روچا .هستندویسکواالستیک بزرگتر 

تغییرات اختالف تنش عمودی  مدلسازی کرده و روند 3:5انبساط ناگهانی داخل کانال با  یسکواالستیک با غلظت پلیمری کم راو

 نیشتریب ،کیاالست تیخاصشدن  ادیز بادهد که نتایج آنها نشان می مورد بررسی قرار دادند.را و تنش برشی با عدد وایزنبرگ 

 ییاجابج علت و شودیمجابجا  انیدر جهت جر زین آنو مکان  ابدییم شیافزا جیکانال به تدر یخط مرکز یرو یعرض تنشمقدار 

از  یکیآر  یس-اصالح شده فن دلمکه  الزم به ذکر است .است کیسکواالستیو الیس یبرا حافظه تیخاص ،نهیشیب یعرض تنش

ه در مواد در حالیک باشدمیمحدود  یثابت و لزجت کشش یبرش لزجت با پلیمری یاالترفتار س ینیب یشپ یمناسب برا یهامدل

نیز جریان خزشی سیال  [34]و همکاران  38همچنین پول. [35] کندلزجت برشی با نرخ کرنش برشی تغییر می واقعی پلیمری

 39بی-باالدست، اولدروید همرفتی لوژیکی ماکسولرا با سه مدل رئو 3:1ای با انبساط ناگهانی ویسکواالستیک داخل کانال صفحه

ش ها از گوشه بخدهد که برای سیال نیوتنی، تنششبیه سازی کردند. نتایج این محققین نشان می 23تنر ساده شده-و فن تین

هانی گها برای سیال ویسکواالستیک از نواحی اطراف گوشه در بخش انبساط ناشود؛ در حالیکه تنشانبساط ناگهانی آغاز می

                                                      
7 . Layek 
8 . Mukhopadhyay 
9 . Relaxation time 
10 . Retardation time 
11 . Darwish 
12 . Missirlis 
13 . Upper Convected Maxwell (UCM) 
14 . Oliveira 
15 . Finitely Extensive Nonlinear Elastic-Chilcott-Rallison (FENE-CR) 
16 . Bifurcation phenomena 
17 . Rocha 
18 . Poole 
19 . Oldroyd-B 
20 . Simplified Phan Thien-Tanner (SPTT) 
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تنر ساده شده مقدار پارامتر ساختاری تنظیم پذیر صفر در نظر -الزم به ذکر است که در مدل رئولوژیکی فن تین شود.شروع می

شود )گرفته می =  .شود(؛ که در این حالت از اثرات مهم اختالف تنش نرمال دوم روی جریان سیال پلیمری صرف نظر می3

داخل جریان آرام سیال ویسکواالستیک  حل تحلیلی [38]و پینهو  21و کروز [37] و همکاران 22آلوز ،[30] 23الیویرا و پینهو

نتایج  ادند.تنر ساده شده مورد مطالعه قرار د-فن تینو  24پی-، فن25کسیسگرئولوژیکی  هایمدلاستفاده از با را مستقیم کانال 

گردد. بیشتر میاالستیسیته خاصیت افزایش با  𝜏𝑦𝑦و تنش عرضی  𝜏𝑥𝑥که مقدار تنش عمودی  دهداین محققین نشان می

 استفادهای را مورد مطالعه قرار دادند. آنها با چند شاخهتأثیر اعداد رینولدز و وایزنبرگ روی پدیده نیز  [39] نوروزی و همکاران

سه زاویه انبساطی  را برای ایسیال ویسکواالستیک داخل کانال صفحه متقارن و نامتقارن جریان 20نمائیتنر -از مدل فن تین

پایداری رژیم جریان افزایش  باعث زاویه انبساطیاندازه که کاهش دهد میآنها نشان نتایج کردند.  مدلسازیدرجه  03و  54 ،13

نیز جریان سیال ویسکواالستیک داخل کانال واگرای تدریجی  [23]مردان و همکاران شاههمچنین . شودسیال ویسکواالستیک می

العه ورد مطمای شکل روی نواحی گردابهرا خاصیت االستیک و نیروی اینرسی  اتاثره و را به صورت عددی شبیه سازی کرد 3:1

  .قرار دادند

ساط ای با انبخزشی سیال ویسکواالستیک داخل کانال صفحه های عمودی مربوط به جریان غیرتوزیع تنش در این تحقیق،

ریان تحت اثر پارامترهای دینامیکی ج رفتار سیال ویسکواالستیک بررسیمورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. برای  3:1تدریجی 

مقاطع عرضی مختلف کانال برای زوایای انبساطی مختلف ترسیم شده در و  هادیوارهروی  عمودی یال، توزیع تنشو رئولوژیکی س

است. همچنین برای در نظر گرفتن تأثیر پارامترهای دینامیکی و رئولوژیکی، محدوده وسیعی از اعداد رینولدز و وایزنبرگ 

(3/33 ≤ 𝑊𝑒 ≤ 333 , 33 ≤ 𝑅𝑒 ≤  .است درجه مورد بررسی قرار گرفته 03و  54، 13انبساطی ( برای زوایای 333
 

 لهئمس معرفی  --66
ی ای با انبساط تدریججریان تراکم ناپذیر سیال ویسکواالستیک داخل کانال صفحه حاضرمقاله در همانطور که اشیاره شید،   

، طول و 3شکل با مطابق نشان داده شده است.  3هندسیه کانال واگرا به صورت شماتیک در شکل   .شیده اسیت  مدلسیازی   3:1

h، Lارتفاع بخش اول کانال به ترتیب 
1

H، Lاع بخش سیییوم کانال نیز به ترتیبو طول و ارتف 
3

θ، Lاسیییت. همچنین  
2

نیز  

، معادالت حاکم با شییرایط مرزی و روش حل تحقیق باشیید. در ادامهطول و زاویه انبسییاطی بخش دوم کانال مینشییان دهنده 

با معادله  3:1جریان سیال ویسکواالستیک داخل کانال واگرای  ای برایمقالهتاکنون  که. از آنجایی شودتوضییح داده می  عددی

ناگهانی  بساطاناز جریان سیال نیوتنی داخل کانال  نتایج، برای اعتبار سنجی منتشیر نشیده است  تنر نمائی -رئولوژیکی فن تین

 فادهاستمختلف  سه نوع شبکه از نیز شبکه محاسباتیحل عددی از برای بررسیی استقالل   . همچنیناسیتفاده شیده اسیت    3:1

 شده است.
 

 
 تدریجینمایش شماتیک کانال واگرای  : 3شکل 

 

 

                                                      
21 . Pinho 
22 . Alves 
23 . Cruz 
24 . Giesekus 
25 . Finitely Extensive Nonlinear Elastic-Peterlin (FENE-P) 
26 . Exponential Phan Thien-Tanner (EPTT) 
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 معادالت حاکممعادالت حاکم  --99--66

 دنشوبه صورت زیر بیان می اندازه حرکتمعادالت پیوستگی و لذا  تراکم ناپذیر استآرام و  مورد نظر با توجه به اینکه جریان

[23]: 

(3) 
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 

(2) 𝜌 [
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
] = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 

(1) 𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑗
𝑆 + 𝜏𝑖𝑗

𝑃  

همگن متشکل از  ییهامحلول صورت به معموال  کیسیکواالست یو االتیسی . فشیار اسیت   𝑝چگالی و  𝜌بردار سیرعت،   𝑢𝑗که 

شییده  افزوده هاآن به یمریپل مواد کههسییتند  یوتنیشییامل حالل ن؛ یعنی دنشییویم تهگرف نظر درپلیمری  حالل نیوتنی و مواد

𝜏𝑖𝑗مربوط به تنش مواد پلیمری ) دو عبارت برای تنش وجود دارد، یک عبارت اندازه حرکتر معادله دهمین خاطر  به. است
𝑃 و )

𝜏𝑖𝑗دیگر برای حالل نیوتنی ) عبارت
𝑆 .باشد.صورت زیر می معادله تنش حالل نیوتنی به( است 

(5) 𝜏𝑖𝑗
𝑠 = 𝜂𝑠 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

𝜂𝑠   .فن  .اسیتفاده شده است تنر نمائی -فن تین مدل رئولوژیکیبرای مدلسیازی تنش پلیمری از  لزجت حالل نیوتنی اسیت

های لقهح مانندهبه دلیل جاذبه بین مولکولی ای در نظر گرفتند که را به صورت شبکه های پلیمریمولکول [22] 28و تنر 27تین

و  نکستدر حال ش پیوسته هامولکولاتصاالت بین  دهند. همچنین اینو تشیکیل شبکه می  به یکدیگر متصیل هسیتند   یزنجیر

معرفی تنر را -رئولوژیکی فن تینمدل  ،تئوری شبکهاساس  و برآنها با این فرض . هستنددر راستای جریان تشکیل پیوند جدید 

ه ارائه معادلسیاالت پلیمری مختلف دارای نتایج رضایت بخشی است. در  کردند و نشان دادند که این مدل برای مدلسازی تنش

 باشد.  زیر میبه صورت  [22]شده توسط فن تین و تنر 

(4) 𝑓(𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗
𝑃 )𝜏𝑖𝑗

𝑃 + 𝜆 (
∇

𝜏𝑖𝑗
𝑃 ) +



2
[𝜏𝑖𝑗

𝑃 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) + (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 𝜏𝑖𝑗

𝑃 ] = 2𝜂𝑝 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

(0) ∇
𝜏𝑖𝑗

𝑃 =
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝑃

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑘

𝜕𝜏𝑖𝑗
𝑃

𝜕𝑥𝑘
− 𝜏𝑖𝑘

𝑃
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑘
−

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑘
𝜏𝑘𝑗

𝑃  

𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗باشند. مدل رئولوژیکی میتنظیم پذیر  و پارامتر ساختاریلزجت سیال پلیمری به ترتیب  و  𝜂𝑝 که در آن
𝑃 تریس ما رد

𝑓(𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗تابع آن ) که تانسور تنش پلیمری است
𝑃  :[21] گرددبه دو صورت خطی و نمائی تعریف می ((

(7) 𝑓(𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗
𝑃 ) = 1 +

𝜀𝜆

𝜂𝑝
𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗

𝑃  

(8) 𝑓(𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗
𝑃 ) = 𝑒𝑥𝑝 (

𝜀𝜆

𝜂𝑝
𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗

𝑃 ) 

نیز زمان  𝜆همچنین  د.دهرا نشان میسیال پلیمری مولکولی  پذیری ساختار قابلیت گسترشمیزان  ش است و کشپارامتر  𝜀که 

𝑓(𝑡𝑟𝜏𝑖𝑗 رهایی از تنش است. تابع
𝑃 و هنگامی که  بیان می کند را  سیالساختار خواص کششی روی میزان تأثیر جریان سیال  (

                                                      
27 . Phan‐Thien 
28 . Tanner 
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برای پیش نشان دادند که  [24] آلوز و همکاران. [25]گردد توصیه میفرم نمائی آن  ،استمدنظر  بیشترین مقدار لزجت کششی

,𝜀تر رفتار سیال ویسکواالستیک مقدار پارامترهای ساختاری سیال )بینی دقیق در این د. ن( باید به اندازه کافی کوچک باش

𝜀به ترتیب برابر با ویسکواالستیک و تنظیم پذیر سیال  کششساختاری  هایمقدار پارامتر [38]مانند مرجع ه تحقیق = 3/32 

و  =  بتنس عدد وایزنبرگ بصورتنسبت نیروی اینرسی به نیروی لزجت و  عدد رینولدز بصورت شده است. انتخاب  3/35

 :باشندبیان میقابل شوند که بصورت زیر تعریف می سیال پلیمری االستیک دربه نیروی  نیروی لزجت

(9) 𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝑖𝑛ℎ

𝜂0
  ,   𝑊𝑒 =

𝜆𝑈𝑖𝑛

ℎ
 

فرض شده و مقدار یکنواخت توزیع سرعت در ورودی ارتفاع و سرعت ورودی در بخش اول کانال هستند. به ترتیب  𝑈𝑖𝑛و  ℎکه 

نیز لزجت کل در نرخ کرنش برشی صفر است و از مجموع  𝜂0. محاسبه می شودرتفاع کانال و ا به مقدار عدد رینولذرآن به توجه 

𝜂0آید )های پلیمری بدست میحالل نیوتنی و افزودنیهای لزجت = 𝜂𝑠 + 𝜂𝑝 .)نیوتنیمقدار لزجت  ،در اکثر سیاالت پلیمری 

 ییار کوچکبسعدد نسبت لزجت نیوتنی به لزجت کل  این در این مقاله نیزبنابراست؛  کوچکبسیار  پلیمرینسبت به لزجت 

β) انتخاب شده است = 𝜂
𝑠

𝜂
0

= 3/300⁄) [39]. 
 

 الگوریتم حل و شرایط مرزیالگوریتم حل و شرایط مرزی  --66--66

 مزیتشده است. حل نرم افزار اپن فوم  وسطاستفاده و تالگوریتم پیزو  و روش حجم محدود برای حل عددی این مسئله از

 هتربدارای دو مرحله تصحیح فشار است؛ در نتیجه از لحاظ همگرایی نسبت به الگوریتم های دیگر  این است که الگوریتم پیزو

از روش  ،های الپالسین و دیورژانس متغیرها در مرکز سلولای گسسته سازی جمله. بر[20]است بوده و زمان همگرایی آن کمتر 

جابجایی معادالت با استفاده از روش اختالف باالدست  جملهباشد. ه است که دقت آن از مرتبه دوم میمرکزی استفاده شد اختالف

ر برای محاسبه مقادی .انجام شده است نک نیکلسونامشتق زمانی با روش کر جملهخطی گسسته شده است و گسسته سازی 

است.  شدهها استفاده جابجایی( از درونیابی خطی بر روی مقادیر مرکز سلول جملهمتغیرها بر روی وجوه سلول )برای مرزها و 

دالت حاکم بر مسئله، دستگاه معادالت باشد. با گسسته سازی معاهای معادالت از مرتبه دوم میجملهدقت گسسته سازی تمام 

مزدوج پایدار برای  فشار و گرادیان غیر از روش گرادیان مزدوج برایگردد. این دستگاه معادالت با استفاده خطی تشکیل می

های میدان سرعت و تانسور تنش ثابت و . در ورودی کانال، مقدار مؤلفهشودمی های میدان سرعت و تانسور تنش حلمؤلفه

های میدان سرعت و تانسور تنش صفر در حالیکه در خروجی کانال، گرادیان مؤلفه ؛استیکنواخت بوده و گرادیان فشار صفر 

صفر بوده و های سرعت ، مقدار مؤلفهبه دلیل شرط عدم لغزش بوده و مقدار فشار برابر فشار محیط است. روی دیواره کانال

توضیح داده شده  [23] مرجع دریزو الگوریتم پ اجرای. روند استصفر با برابر اصالح شده های تانسور تنش ادیان فشار و مؤلفهگر

 است.

 

 استقالل حل از شبکه محاسباتیاستقالل حل از شبکه محاسباتی  --33--66

نوع شبکه مختلف در نظر گرفته شده  1برای بررسی استقالل حل عددی جریان سیال ویسکواالستیک از شبکه محاسباتی، 

درجه  13 یبندی این سه نوع شبکه برای زاویه انبساطباشد. مشمی M3و  M1 ،M2نوع شبکه به ترتیب  1است. نامگذاری این 

سه نوع شبکه مختلف آورده شده است که دارای اختالف زیع سرعت برای ، تو5شکل  مطابقاست. نشان داده شده  1در شکل 

کامال  منطبق  M2باشد، ولی شبکه به دلیل ریز نبودن المان، دارای اندکی خطا در بخش انبساطی می M1شبکه کمی هستند. 

 ه شده است. استفاد سیال ویسکواالستیکبرای مدلسازی جریان  M2. در مطالعه حاضر از شبکه است M3بر شبکه 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

6 

 

 

 

 
 درجه 13 یبندی سه نوع شبکه برای زاویه انبساطمش:  1شکل 

 

 
 مختلف سه نوع شبکه درجه برای 13 یزاویه انبساط در مقطع عرضی کانال باجریان سیال ویسکواالستیک سرعت  توزیع:  5شکل 

 

 اعتبارسنجی مطالعه حاضراعتبارسنجی مطالعه حاضر  --44--66

 برای جریان خزشی سیال ویسکواالستیک در انبساط ناگهانی است.پیشین تحقیقات اکثر که در مقدمه اشاره شد،  همانطور

جریان با استفاده از روش تجربی  [5] فیرن و همکاراناستفاده شده است.  [5] فیرن و همکاراناز تحقیق اعتبار سنجی لذا جهت 

ف سطح مقطع مختل چهارسیال نیوتنی در کانال با انبساط ناگهانی را مورد بررسی قرار دادند. آنها توزیع سرعت جریان را برای 

گردد، فواصل این مقاطع عرضی از ابتدای بخش انبساطی کانال به ترتیب مشاهده می 4همانطور که در شکل ترسیم نمودند. 

 خوبی بین نتایج عددی مطالعهبسیار مطابقت شود، همانطور که مشاهده می. استبرابر ارتفاع بخش اول کانال  23و  33، 4، 24/3

 وجود دارد.حاضر و نتایج تجربی 

 

 بحث بحث و و   نتایجنتایج    --44--66

اطع ها و در مقهای عمودی روی دیوارهوایزنبرگ بر تنش بررسی تأثیر زوایای انبساطی، اعداد رینولدز و مقاله،هدف اصلی این 

انبساط  ای بابه همین خاطر جریان سیال ویسکواالستیک داخل کانال صفحه. باشدعرضی مختلف کانال با انبساط تدریجی می

 اعداددر محدوده تنر نمائی -سیال پلیمری، از مدل رئولوژیکی فن تین برای مطالعه رفتارمدلسازی شده است.  3:1تدریجی 

33رینولدز ) ≤ 𝑅𝑒 ≤ 3/33( و اعداد وایزنبرگ )333 ≤ 𝑊𝑒 ≤ استفاده شده درجه  03و  54، 13انبساطی  زوایای( و  333

 03و عدد رینولدز ثابت ف های کانال برای اعداد وایزنبرگ مختلثیر زوایای انبساطی بر روی توزیع تنش عمودی دیوارهأت. است

 شده است. نشان 0در شکل 
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𝑅𝑒 درانبساط ناگهانی با  کانالمقاطع عرضی مختلف در  [5] تجربینتایج با جریان سیال نیوتنی سرعت  مقایسه توزیع:  4شکل  = 03 

 

شود مقدار یابد. همانطور که مشاهده میافزایش می تنش عمودی دیوارها، 0شکل  مطابق انبساطی با زیاد شدن اندازه زاویه

درجه ثابت است.  54( و زوایای انبساطی بیشتر از 03)در عدد رینولدز ثابت  43های عمودی برای اعداد وایزنبرگ بیشتر از تنش

 یابد. همچنین با توجه بهافزایش می هاآرایش مولکول ری در برابر تغییرستیک، مقاومت سیال پلیمخاصیت اال زیاد شدنبا 

 بد.ایدوم و سوم کانال بسیار کاهش می هایبخشدر خاصیت حافظه برای سیال پلیمری، اثرات دیواره بر جریان سیال  افزایش

ی مقدار همچنین وقت باشد.صفر می اد وایزنبرگ بزرگ تقریبا دیواره در بخش سوم کانال برای اعد بنابراین مقدار تنش عمودی

𝑊𝑒اعداد وایزنبرگ کوچک هستند ) ≤ (، مقدار تنش عمودی در ابتدای بخش انبساطی کانال منفی است و این به دلیل 3

یشتر عدد وایزنبرگ، خاصیت حافظه بر نیروی اینرسی باشد. در حالیکه با افزایش بکاهش اثر لزجت و غلبه نیروی اینرسی می

های عمودی به گردد. الزم به ذکر است که روند صعودی و نزولی بودن منحنی تنشغلبه کرده و مقدار تنش عمودی مثبت می

نقاط  ت گردابه وباشد. نقاط بیشینه نشان دهنده مرکز قدرهای باال و پایین کانال میرهمجاورت دیوا درها هگردابدلیل تشکیل 

 هستند. کمینه بیانگر نقاط انتهایی طول گردابه

تنش عمودی دیواره بعد از بخش انبساطی را به همراه دارد و هرچه  زیاد شدن، 7نیروی اینرسی جریان در شکل  افزایش

)در  و بزرگتر 333د رینولدز اعدا برای. گرددمیدیواره کانال نیز بیشتر  عمودیمقدار زاویه انبساطی بزرگتر باشد، مقدار تنش 

ثیری روی مقدار تنش عمودی دیواره ندارد. أدرجه هیچ ت 54انبساطی بزرگتر از زوایای  (، هندسه دارای33عدد وایزنبرگ ثابت 

 .استرسد که مستقل از عدد رینولدز های عمودی دیواره در بخش سوم کانال به یک مقدار ثابت میهمچنین اندازه تنش

را نشان درجه  03عرضی مختلف کانال با زاویه انبساطی  مقاطععمودی با نیروی اینرسی داخل  ات تنشتغییر 8شکل 

بخش ( و ابتدای بخش سوم کانال )Cبخش . بیشترین تغییرات تنش عمودی با عدد رینولدز در انتهای بخش انبساطی )دهدمی

Dتنش عمودی جریان تنها در بخش  (،33)در عدد وایزنبرگ ثابت  23. برای اعداد رینولدز بزرگتر از شود( مشاهده میD  تغییر

های سیال پلیمری تغییر کرده و با افزایش انرژی جنبشی جریان، ساختار زنجیره ای مولکول. ثابت است Cدر بخش می کند و 

 .گیرنددر راستای جریان قرار می
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برای اعداد وایزنبرگ مختلف با عدد باال )سمت راست( و دیواره پایین )سمت چپ( دیواره روی عمودی  های:  مقایسه تنش0شکل 

 درجه 03و  54، 13در زوایای انبساطی  03رینولدز 

 

م در ابتدای بخش سوهای سیال، بایستی جریان طول بیشتری از کانال را جدیدی از مولکول آرایش تشکیلبرای همچنین 

 دارد.کانال  Dدر بخش را به همین خاطر با افزایش نیروی اینرسی جریان، مقدار تنش عمودی بیشترین تغییرات  کانال طی کند؛

تا عدد کانال رشد تنش عمودی در جهت جریان برای نواحی نزدیک به دیواره باال  شود،مالحظه می Dدر بخش همانطور که 

ضعیت جریان نامتقارن دارای دو گردابه بوده و گردابه بزرگتر در مجاورت . در این ویابدو بعد از آن کاهش می است 03رینولدز 

 .گیردشکل میدیواره باالی کانال 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

9 

 

 

  

  

  

  

برای اعداد رینولدز مختلف با عدد وایزنبرگ  های باال )سمت راست( و پایین )سمت چپ(دیوارهروی عمودی  های:  مقایسه تنش7شکل 

 درجه 03و  54، 13در زوایای انبساطی  33

 

انال ک عدد رینولدز و تشکیل گردابه سوم، تنش عمودی در خالف جهت جریان برای نواحی نزدیک به دیواره باال زیاد شدنبا 

عمودی سیال همواره برای نواحی نزدیک به دیواره  هایکند. در حالیکه با افزایش نیروی اینرسی جریان، مقدار تنشرشد می

 . یابدافزایش میپایین در جهت جریان 
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 درجه 03ساط تدریجی برای اعداد رینولدز مختلف در زاویه انبساطی بمقاطع عرضی متفاوت کانال با ان عمودی روی :  توزیع تنش8شکل 

 

 گیریگیرینتیجهنتیجهجمع بندی و جمع بندی و   --33
با استفاده از مدل رئولوژیکی  3:1انبساط تدریجی  ای دارایجریان سیال ویسکواالستیک داخل کانال صفحه، مقاله در این

 تنر نمائی برای زوایای انبساطی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از:-فن تین

درجه  54 بزرگتر از انبساطی وایایز و( 03)در عدد رینولدز  43بزرگتر از اعداد وایزنبرگ دیواره برای عمودی مقدار تنش  -3

 .مستقل از بخش انبساطی کانال است

 هستند. نقاط بیشینه منحنی تنش عمودی نشان دهنده مرکز قدرت گردابه و نقاط کمینه بیانگر نقاط انتهایی طول گردابه -2

 نولدزاعداد ری برایهمچنین است. بیشتر نیز  کانال هایدیواره عمودیقدار تنش زاویه انبساطی بزرگتر باشد، م اندازه چقدرهر -1

 . مقدار تنش عمودی دیواره ثابت استدرجه  54انبساطی بزرگتر از و زوایای ( 33)در عدد وایزنبرگ  333 بزرگتر از

 ،بخشاین در . همچنین داردکانال  Dدر بخش را با افزایش نیروی اینرسی جریان، مقدار تنش عمودی بیشترین تغییرات  -5

 .یابدو بعد از آن کاهش می است 03تا عدد رینولدز  کانال باال جریان برای نواحی نزدیک به دیواردر جهت  رشد تنش عمودی
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