تعییـن پارامترهـای جریانیابـی در سـیاالت
دارای تنش تسـلیم و لیزخوردگـی در دیواره
به کمـک رئومتـری جریان فشـردگي

اســتفاده از رئومترهــای رایــج بــه منظــور بررســی خــواص رئولوژیکــی ســیاالت دارای
تنــش تســلیم و لیزخوردگــی در دیــواره ،مشــکالت قابل توجهــی پیــش رو دارد .در
تجهیزاتــی کــه عامــل گشــتاور مطــرح اســت ،هماننــد رئومترهــای مخــروط و صفحــه یــا
صفحــات مــوازی ،معمــوالً به دلیــل لغــزش یــا شکســت نمونــه در مناطــق لبههــا در نــرخ
برشهــای بــاال ،تعییــن خــواص رئولوژیکــی مقــدور نیســت .به عــاوه به دلیــل زمــان
آســایش بــاال ،تنشهــای باقیمانــده همــراه بــا بارگــذاری نمونــه میتوانــد به طــرز
مؤثــری اندازهگیریهــای رئومترهــای نوســانی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .اگــر چــه
معمــوالً رســیدن بــه نــرخ برشهــای باالتــر بــه کمــک رئومترهــای موئینــه مهیاســت،
ولــی لغــزش بیــن فصــل مشــترک فلز-پلیمــر و شکســت نمونــه میتوانــد نتایــج ایــن
آزمــون را زیــر ســؤال ببــرد .از ایــن رو نیــاز گســتردهای بــرای توســعه فنــي در ارتبــاط بــا
تعییــن کمــی یــا حتــی کیفــی خــواص رئولوژیکــی ســیاالت بســیار گرانــرو دارای تنــش
تســلیم وجــود دارد .پیشــرفت ها نشــان داده اســت اســتفاده از روش رئومتــری جریــان
فشــردگي می توانــد نتایــج بهتــری نســبت بــه دیگــر روش هــای رایــج داشــته باشــد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
فرايندهــای اختــاط ،اکســتروژن ،تزریــق و دیگــر فرايندهــای
شــکل دهی کــه بــر روی ســیاالت دارای تنــش تســلیم و
لیزخوردگــی در دیــواره انجــام می شــوند ،تأثیــرات غیرقابــل
انــکاری بــر خــواص محصــول نهایــی دارنــد .به وســیله 
مشــخصهیابی رئولوژیکــی ایــن مــواد اســت کــه امــکان
جلوگیــری از بــروز تغییــرات برجســته در خــواص محصول در
طــی مراحــل تولیــد ،فراهــم میشــود .ایــن مســئله در حصــول
اطمینــان از کیفیــت مطلــوب و مــورد انتظــار ســیاالت دارای
تنــش تســلیم ،نیــازی اساســی محســوب میشــود .به عــاوه
کمتــر کــردن قوانیــن حاکــم بــر خــواص رئولوژیکــی ایــن
مــواد ،هــم در مدلســازی عــددی و هــم در بهینهســازی
فرايندهــای تولیــد الزم اســت [.]۱
در به دســت آوردن خــواص رئولوژیکــی ســیاالت
ویسکوپالســتیک حــاوی مقادیــر بــاالی ذرات پرکننــده،
هنگامــی کــه از رئومترهــای رایــج اســتفاده شــود ،مشــکالت
قابل توجهــی پیــش رو خواهــد بــود .در تجهیزاتــی کــه
عامــل گشــتاور مطــرح اســت ،هماننــد رئومترهــای مخــروط
و صفحــه یــا صفحــات مــوازی ،معمــوال بــه دلیــل لغــزش
یــا شکســت نمونــه در مناطــق لبههــا در نــرخ برشهــای
بــاال امــکان تعییــن خــواص رئولوژیکــی مقــدور نيســت.
به عــاوه به دلیــل زمــان آســایش بــاال ،تنشهــای باقیمانــده
همــراه بــا بارگــذاری نمونــه میتوانــد بــه طــرز مؤثــری
اندازهگیریهــای رئومترهــای نوســانی را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد .اگــر چــه معمــوالً رســیدن بــه نــرخ برشهــای باالتــر
بــه کمــک رئومترهــای موئینــه مهیاســت ،ولــی لغــزش بیــن
فصــل مشــترک فلز-پلیمــر و شکســت نمونــه میتوانــد نتایــج
ایــن آزمــون را زیــر ســؤال ببــرد .از ایــن رو نیــاز گســتردهای
بــرای توســعهفني در ارتبــاط بــا تعییــن کمــی یــا حتــی کیفــی
خــواص رئولوژیکــی ســیاالت بســیار گرانــروي دارای تنــش
تســلیم وجــود دارد [.]۲
 2روشهای رئومتری
همان گونــه كــه گفتــه شــد تعليقيهــای حــاوی مقادیــر بــاالی
مــواد پرشــده کــه دارای تنــش تســلیم و لیزخوردگــی در دیواره
هســتند ،جــزء ســياالت پيچيــده هســتند و بررســي رفتــار و
جريانيابــي ايــن نــوع ســياالت بــا چالشهايــي روبــه رو
اســت [ .]۸-۳ايــن چالشهــا از رفتــار ويسكوپالســتيك و
لغــزش در ديــواره آن هــا ناشــي ميشــود .روشهــاي خــاص
و ويســكومترهاي چنــدكاره به طــور هم زمــان بــه كار گرفتــه
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ميشــوند تــا مقاديــر مربــوط بــه مولفه هــاي گرانــروي برشــي
و لغــزش ديــواره (شــكل )1در آنهــا به طــور تابعــي از تنــش
برشــي به دســت آيــد [ .]۵-3عمومــ ًا ،روش و رويــه بــراي
به دســت آوردن گرانــروي برشــي و لغــزش ديــواره شــامل
تغييــرات قاعده منــد در نســبت ســطح بــه حجــم نمونــه و پــس
از آن،تحليــل منحنيهــاي جريــان اســت [.]۷-۳
در ادامــه ،چنديــن روش بــراي ارزيابــي خــواص رئولوژيكي
ســیاالت دارای تنــش تســلیم (کــه لیزخوردگــی از خــود بــر
روی دیوارههــا نشــان میدهنــد) ارائــه ميشــود و مزايــا و
معايــب هريــك به طــور جداگانــه معرفــي خواهــد شــد .در
انتهــا مناس ـبترين روش از نظــر صحــت دادههــا و همچنيــن
ســهولت اندازه گيــري ارائــه خواهــد شــد.
 1-2روش اول :رئومتر گشتاور()Torque Rheometer

مخلــوط كــن داخلــي يــا رئومتــر گشــتاور بــراي
اندازه گيريهــاي مشــخصات اوليــه رئولوژيكــي ســيال مــورد
اســتفاده قــرار ميگيــرد .دادههــاي گشــتاور بــر حســب زمــان
در ســرعتهاي مختلــف تيغــه گردنــد ميتواننــد بــراي
انــدازه گيــري گرانــروي بــه كار روند(شــكل  .)2امــا نتايــج
بســيار تخمينــي اســت و لغــزش در ديــواره در محاســبات
آنهــا وارد نميشــود .بنابرايــن ايــن روش از تكرارپذيــري
كمــي برخــوردار اســت.
 2-2روش دوم :رئومتر موئينه ()CapillaryRheometer

هنگامــي كــه جريــان موئينگــي  بــراي توليــد دادههــاي دبــي
برحســب افــت فشــار بــه كار گرفتــه ميشــود روش اصلــی
بــراي تعييــن گرانــروي برشــي بــا لغــزش ديــواره تصحيــح

شكل  1پروفيل سرعت توسعه يافته در لوله با و بدون لغزش در ديواره

تعیین پارامترهای جریانیابی در سیاالت دارای تنش تسليم و...

شكل  2داده هاي گشتاور بر حسب زمان

شكل  3چندين لوله موئين كه به طور قاعده مند طول آنها در قطر ثابت و
همچنين قطر لوله موئين در طول ثابت تغيير ميكند [.]5

شــده ،نيازمنــد اســتفاده از رئومتــر موئينــه اســت كــه به طــور
قاعده منــد طــول آنهــا در قطــر ثابــت تغييــر ميكنــد و
همچنيــن قطــر لولــه موئيــن در طــول ثابــت تغييــر ميكنــد.
بــراي مثــال تعــداد دوازده لولــه موييــن بــراي مطالعــه رفتــار
تعليقــي غليــظ توســط کالیــون [ ]۳مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت (شــکل  .)۳از معايــب ايــن روش نيازمنــد بــودن بــه
تعــداد آزمايش هــاي زيــاد و انــواع حديــده بــا نســبت طــول
بــه قطــر متفــاوت اســت.

مقــدار گرانــروي ظاهــري از گرانــروي واقعــي تعليقــي كم تــر
ديــده شــود .بــراي مثــال در شــكل  4ديــده ميشــود كــه
گرانــروي كمپلكــس از بــرش  ۰/۱تــا  ،1ســه مرتبــه افــت
نشــان ميدهــد كــه ايــن مقــدار بــا رســيدن بــه بــرش  100بــه
يــك نهــم مقــدار اوليــه ميرســد .همــه ايــن افــت گرانــروي
از خاصيــت شبه پالســتيك بــودن تعليقــي نشــات نميگيــرد،
بلكــه اثــر لغــزش در ديــواره اســت كــه مــاده را جريان پذيــر
نشــان ميدهــد و ايــن امــر ،نقصــي در ســامانه اندازه گيــري
محســوب ميشــود.

)Rheometer

 4-2روش چهــارم :رئومتــري جريــان فشــردگي

 3-2روش ســوم :رئومتــر چرخشــي (Rotational

خــواص رئولوژيكــي تعليقي هــای غلیــظ بــا اســتفاده
از رئومتــر چرخشــي اندازه گيــري مي شــود .رئومترهــاي
چرخشــي بــا اعمــال مقــدار ثابتــي ازكرنــش يــا تنــش برشــي
برســيال و ســپس اندازه گيــري ســاير مشــخصات آن عمــل
مي كننــد .زمانــي كــه تنــش برشــي و كرنــش برشــي بــراي
ســيال مشــخص باشــد محاســبه گرانــروي آن ممكن مي شــود.
دســتگاه مســتقيم ًا تنــش و كرنــش برشــي را محاســبه نمي كنــد،
بلكــه گشــتاور مــورد نيــاز بــراي چرخــش هندســه دســتگاه
باســرعت مشــخص را انــدازه مي گيــرد وســپس بــا اســتفاده
از ابعــاد دســتگاه ،تنــش وكرنــش برشــي را محاســبه مي كنــد.
بســياري از دســتگاههاي رئومتــر نويــن ايــن محاســبات را
به صــورت خــودكار انجــام ميدهنــد.
از معايــب ويســكومترها يــا رئومترهــاي چرخشــي،
محــدوده كــم بــرش اســت كــه در آن ميتواننــد كار كننــد .در
واقــع بــراي ســياالتي نظيــر تعليقيهــای غلیــظ در برشهــاي
باالتــر از  1بــر ثانيــه اثــر لغــزش در ديــواره باعــث ميشــود

()Squeeze Flow Rheometry

جريــان فشــردگي شــامل فشــردن بــدون مــرز تعليقيهــای
غلیــظ اســت در حالــت هم دمــا كــه در حالــت كام ـ ً
ا پــر يــا
نيمپــر ميــان دو صفحــه مــوازي دايــرهاي انجــام میشــود.
يــك يــا هــر دو قــرص در جهــت محــور بــا ســرعت ثابــت
نســبت بــه هــم حركــت ميكنــد .ايــن در حالــي اســت كــه
نيــروي وابســته بــه زمــان اندازهگيــري ميشــود يــا تحــت
تنــش نرمــال ثابــت ،ســرعت وابســته بــه زمــان صفحــه
اندازهگيــري و گــزارش ميشــود [ .]۹در محاســبات مربــوط
بــه تبديــل دادههــاي جريــان فشــردگي بــه مولفه هــاي
مربــوط بــه گرانــروي برشــي و جريــان لغزشــي در ديــواره
حــل تخمينــي انجــام ميشــود .در واقــع فــرض ميشــود
ســرعت حركــت قــرص آن قــدر كــم اســت كــه ميتــوان از
مشــتق زمانــي در معادلــه بقــا ،صرف نظــر كــرد و در واقــع
مســأله از حالــت ناپايــا بــه شــبه پايا تبديــل میشــود [ ۹و
 .]۱۰طرحــواره جريــان فشــردگي در شــكل  5نشــان داده شــده
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شكل  5طرحواره جريان فشردگي

شكل  4عدم تطابق گرانروي برشي و گرانروي ديناميك در سياالت
غيرنيوتني

اســت .قطــر قرصهــا  Rاســت و انجــام آزمــون ميتوانــد
تحــت شــرايط مختلفــي صــورت گيــرد؛ بــراي مثــال صفحــه
پايينــي ثابــت اســت و صفحــه بااليــي بــا ســرعت ثابــت V
پاييــن ميآيــد.
فاصلــه بيــن دو صفحــه كــه وابســته بــه زمــان اســت ،برابــر
 hو نيــروي كلــي اعمــال شــده بــر صفحــه بااليــي  fاســت.
بــراي كاربــرد در تعليقيهــای غلیــظ ،رئومتــر جريــان
فشــردگي بايــد شــرايط زيــر را داشــته باشــد.
واحــد جريــان فشــردگي بايــد به صــورت قابــل جابه جــا
شــدن باشــد و همچنيــن قابليــت نصــب روي ميز داشــته باشــد.
تحليــل دادههــا بايــد طــوري انجــام شــود كــه ميــان عملگــر
دســتگاه و هندســه خــط از نظــر بــرآورد دادههــا مشــكلي نباشــد.
دادههــاي مربــوط بــه گرانــروي برشــي و جريــان لغزشــي
بايــد به ســرعت به دســت آينــد و مشــكلي در كنتــرل كيفيــت
خــط حاصــل نشــود.
 3روش آزمون جریان فشردگي
آزمونهــای جریــان فشــردگي به طــور گســترده در
مشــخصهیابیهای رئولوژیکــی مــواد غذایــی ،تعليقيهــای
بــا غلظــت بــاال ،پلیمرهــای مــذاب ،خمیرهــای ســرامیکی،
کامپوزیتهــا ،خمیرهــای پیشــرانه و چندیــن نــوع دیگــر از
مــواد بــه کار رفتــه اســت [ .]۱۵-۱۰جریــان فشــردگي ،روش
مفیــدی اســت کــه در آن ،برخــی از مشــکالتی کــه ممکــن
اســت در روشهــای رئومتــری چرخشــی رخ دهــد ،دیــده
نمیشــود؛ همچــون لغــزش در فصــل مشــترک کــه میتوانــد
20
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نتایــج را نامعتبــر ســازد ،ایجــاد شکســت و تخریــب در مــواد
پالســتیکی ،مشــکالت بارگــذاری در مــواد بســیار گرانــرو
یــا جامدهــای نــرم .به عــاوه امــکان انجــام ایــن آزمــون در
دســتگاههای آزمــون کشــش و فشــار بيــن المللــي ،آن را
بــه روش جایگزیــن محبوبــی بــرای تحلیــل مــواد بــا ســطوح
مــدول مختلــف بــدل کــرده اســت .در کنــار تمامــی این مــوارد،
خصوصیــات هندســی و جریانــی کــه در ایــن روش به طــور
پویــا بــر مــاده حاکــم اســت ،ویژگــی کلیــدی در انتخــاب و
بــه کار گیــری آن اســت ،زیــرا برخــی از شــرایط موجــود در
کاربردهــای عملــی (اکســتروژن ،قالبســازی فشــاری و
تزریقــی ،Compression and Injection Molding-ریختهگــری
نــواری ،Tape Cas ting -پمــپ كــردن و غیــره) را برای گســتره 
وســیعی از مــواد میتوانــد شبیهســازی كنــد [.]۱۱
جریانهــای فشــردگي بــه جریانهایــی گفتــه میشــود
کــه در آنهــا ،ماننــد شــکل  ،۶مــاده بیــن دو صفح ـه مــوازی
فشــرده شــده و در جهــت شــعاعی بــه ســمت بیــرون صفحات
رانــده میشــود [ .]۱۵عمومــ ًا جریــان فشــردگي ترکیبــی از
جریانهــای برشــی و کششــی تحــت شــرایط ناپایــا اســت.
بســته بــه شــرایط مــرزی ،شــکل هندســی (یعنــی ،نســبت
فاصلــه بیــن صفحــات بــه شــعاع) و موقعیــت درون میــدان
جریــان ،حالــت برشــی یــا کششــی میتوانــد بــه پدیــده
غالــب جریانــی در ســامانه بــدل شــود [.]۲
همانطــور کــه گفتــه شــد ،جریــان فشــردگي ،شــامل
فشردهســازی بــدون محدودیــت مــاده اســت کــه تحــت شــرایط
دمایــی ثابــت انجــام شــده ،مــاده میتوانــد تمــام یــا بخشــی از
فضــای بیــن دو دیســک را اشــغال كنــد .یــک یــا هــر دو قــرص
دایــرهای شــکل میتواننــد در جهــت محــور بــا ســرعت ثابــت،
در حالــی کــه نیــرو ،تابــع زمــان اندازهگیــری میشــود ،یــا بــا

تعیین پارامترهای جریانیابی در سیاالت دارای تنش تسليم و...
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شكل  6جریان فشردگي متقارن محوری با (الف) جرم ثابت از ماده بین
صفحات و (ب) ثابت بودن سطح تماس بین ماده و صفحات [.]۱۵

نیــروی نرمــال ثابــت ،در حالــی کــه ســرعت صفحــه ،تابــع زمان،
اندازهگیــری میشــود ،حرکــت كننــد [.]۱۱
 4مدلســازی جریــان فشــردگي بــرای ســیاالت
ویسکوپالســتیک
نظريــه جریــان فشــردگي بــرای ســیاالت دارای تنــش تســلیم در
ابتــدا توســط اســکات [ ]۱۶بــا شــرط مــرزی عــدم لغــزش روی
دیــواره بررســی شــد .بــا ایــن حال او نتوانســت شــكل بســتهای
از حــل مســأله را ارائــه دهــد .امــا پیــک [ ،]۱۷به دلیــل پیشبینی
ناحیــهای غیربرشــی در نزدیکــی خــط مرکــزی توســط مــدل
اســکات بــا او مخالــف بودکــه بــه تناقضــی ســینماتیکی ختــم
میشــد .ایــن مســآله پــس از آن توســط کــووی و اســتانمور
[ ]۱۰مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در ایــن کار بــر اســاس
فرضیــه روانــکاری ( ،Lubrication Assumptionبــه مفهــوم
غالــب بــودن ســرعت در جهــت شــعاعی و گرادیان ســرعت در
جهــت محــوری) شــكل های مشــخصی بــرای نیروهــای جریان
فشــردگي در ســیاالت هرشــل-بالکلی ،پــاور-الو و بینگهــام و
بــرای اعــداد نرمــي اصالحشــده (معادلــه  )۱بــزرگ (معادلــه )۲
و کوچــک ارائــه داد.
   ()1
()2

ایــن رابطــه بــرای ســیاالت هرشــل-بالکی اســت و از قــرار
دادن  τ0=0یــا  n=0معــادالت مــورد نظــر بــرای ســیاالت
پــاور-الو و بینگهــام نتیجــه میشــوند .بــا ایــن حــال بــرای
محدودههــای متوســط عــدد بــدون بعــد نرمــي نیــاز بــه
روشهــای حــل عــددی بــود.
آدامــز و همــکاران [ ،]۱۸راه حلــی بــرای توزیــع فشــار در کل
بازههــای ســرعت ارائــه دادنــد کــه در محدودههــای میانــی نیــز
بــا خطــای کوچکــی ،جریــان فشــردگي را پیشبینــی میکــرد.
مدلهــای بــا شــرط مــرزی لغــزش کامــل روی دیوارههــا
(جریــان کشــیدگی) نیــز بــه خوبــی توســعه داده شــدند [.]۱۹
در مــدل لغــزش نســبی پیشنهادشــده توســط شــروود و دوربان
[]۲۰بــرای ســیاالت پــاور-الو و بینگهــام نیــز اســتفاده شــد.
شــروود و دوربــان پــس از آن ،در پژوهــش دیگــری مدلــی
بــرای جریــان فشــردگي ســیاالت هرشــل-بالکی بــا لغــزش
نســبی روی دیوارههــا ارائــه دادنــد [ .]۲۱بــرای لغزشهــای
انــدک ایــن رابطــه بــه شــكل معادلــه ( )۳اســت.
()3

کــه  sscc = 3(1+ n )/ 2 hHBو  ،mثابــت ضریــب اصطــکاک
اســت کــه میتوانــد مقــداری بیــن صفــر و یــک بپذیــرد.
بــرای ســطوح کامــ ً
ا زبــر برابــر یــک اســت و در ســطوح
کامــ ً
ا صــاف و صیقلــی مقــداری برابــر صفــر بــه خــود
میگیــرد .شــروود و دوربــان در کنــار ارائ ـه ایــن مــدل بــرای
آزمــودن مــدل خــود و مقایســه بــا روش عــددی آدامــز []۲۱
بــا انتخــاب ضرایــب اصطــکاک مختلــف بــه منحنــی شــکل ۷
دســت یافتنــد .در ایــن منحنــی مشــخص شــد کــه ایــن رابطــه
قــادر بــه پیشبینــی شــیب اولیــه ظاهــر شــده در دادههــای
تجربــی نيســت.
پــس از آن محققــان در صــدد برآمدنــد تــا از فرضیــات
ســادهکننده نظريــه روانــکاری فراتــر رفتــه ،عبارتهــای
اینرســی موجــود در معــادالت مومنتــوم را نیــز در محاســبات
خــود دخیــل كننــد .در پژوهشهــای جریــان فشــردگي انجــام
شــده بــر روی خمیرهــا ،نشــان داده شــده کــه ناحیـه دایــرهای
مرکــزی بــدون رخ دادن لغــزش ،توســعه مییابــد و بــا
الیههــای لغزنــده احاطــه شــده اســت [ .]۲۲ایــن مشــاهدات
بعدهــا توســط محققــان بــه توســعه مدلهــای تحلیلــی جدیــد
و کاملتــری بــرای ســیاالت بینگهــام منجــر شــد [.]۲۳
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شكل  7کاربرد مدل تحلیلی شروود و دوربان ( )1998در پیشبینی نتایج

آزمایشگاهی آزمون اسکوئیز؛  )a) m=0.1؛  )b) m=0.25؛ .)c) m=0.3

بــا ایــن حــال بــه دســت آوردن مدلهــای کاملتــر بــرای
ســیاالت پیچیدهتــر ماننــد هرشــل-بالکلی بــه روش تحلیلــی،
مســلم ًا دارای پیچیدگیهــای بیشــتری اســت کــه ناشــی از
رابطـه غیرخطــی ایــن مــدل اســت .بدیــن ترتیــب روشهــای
عــددی بســیاری توســط محققــان بــرای حــل ایــن مســأله
اســتفاده شــده کــه در غالــب مــوارد روش اجــزاي محــدود یــا
 FEMبــه کار رفتــه اســت [ ۲۴و .]۲۵
 5اســتخراج مولفه هــای رئولوژیکــی از آزمــون
جریــان فشــردگي
بــا مــرور مقــاالت مختلــف منتشرشــده در بــاب رئومتــری
جریــان فشــردگي ،مشــخص میشــود کــه یکــی از مهم تریــن
مســائل در ایــن زمینــه ،اســتخراج مولفه هــای مدلهــای
رئولوژیکــی از نتایــج آزمونهــا اســت .در منابــع موجــود،
مقــاالت اندکــی بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد کــه در ادامــه
بــه ســه روش مختلــف در ایــن راســتا اشــاره میشــود.
مدل شروود -بر اساس فرضیه روانکاری

شــروود [ ]۲۶بــرای تعییــن مولفه هــای رئولوژیکــی،
روشــی پیشــنهاد داد کــه طــی آن از طریــق دادههــای اولیــه
آزمونهــای جریــان فشــردگي ،تنــش تســلیم و نــرخ بــرش
محاســبه میشــود و از طریــق ایــن دو کمیــت میتــوان
مولفههــای رئولوژیکــی را به دســت آورد.
رئومتر،شــکل جریان فشــردگي ســیال بیــن دو صفحه موازی
را تغییــر داده و ســبب کشــیدن آن می شــود .نیــروی کلــی   F
اعمــال شــده بــه دوصفحــه دایــره ای و هم محــور ،اندازه گیــری
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می شــود؛ امــا تفســیر داده هــای مربــوط بــه رئولــوژی ماننــد
گرادیــان فشــار محلــی ،مشــکل بــوده ،پروفیــل ســرعت بیــن
صفحــات نامعلــوم اســت .در ایــن جــا نشــان داده خواهــد
شــد کــه بــا اســتفاده از فــرض ســاده کننده روانــکاری چگونــه
اندازهگیــری نــرخ بــرش ( )γwو تنــش برشــی مرتبــط بــا آن
در دیــواره ( )τwممکــن میشــود .شــروود پیشــنهاد انجــام
آزمونهــای جریــان فشــردگي بــا ســرعتهای مختلــف را
ارائــه داد و از طریــق مشــتق گیری از معادلـه نیــروی فشــردگي
بــر حســب ســرعت  Uدر ارتفــاع ثابــت  hبــه رابطـه  4بــرای
تنــش برشــی دیــواره در شــعاع بیشــینه  Rدســت یافــت.
()4
و بــرای نــرخ بــرش نیــز در  hثابــت و  Uثابــت و (
متغیــر ثابــت  به ترتیــب معــادالت  5و  6را بــه دســت آورد.
()5
h(τw

()6

مــدل النــوس– بــر اســاس نظريــه ســیال Perfect
Plas tic

النــوس و همــکاران [ ]۱۴به منظــور تعییــن شــكل پذيــري
ســيمان توســط اكســتروژن ســیمان ،آزمــون جریان فشــردگي را
بررســی كردنــد .آنــان معتقــد بودنــد کــه تنهــا مولفــه مؤثــر در
عملیــات اکســتروژن ،تنــش تســلیم مــاده اســت و مادامــی کــه
ایــن مــواد در یــک فــاز بماننــد و آب از ترکیــب جــدا نشــود،
رفتــار پالســتیک کامــل از خــود نشــان میدهنــد .در شــرایط
پالســتیک کامــل نیــروی فشــاری از رابطــه  7تبعیــت میکنــد.
()7
كــه  Kiهمــان مقــدار تســلیم پالســتیک
 )valueاســت .در ایــن روش از مختصــات  در برابــر h/R
بــرای نتایــج آزمــون فشــردگي بهــره بــرده میشــود؛ بدیــن
ترتیــب معادلــه ( )۷بــر اســاس ایــن مولفه هــا بــه شــکل
(Plas tic yield

تعیین پارامترهای جریانیابی در سیاالت دارای تنش تسليم و...

شكل  8نمونه ماده دانه اي پالستیک کامل تحت آزمون جریان فشاری .خط
مستقیم نشاندهنده پاسخ تمام ًا پالستیک نظري است]۱۴[ .

معادلــه  8در خواهــد آمــد.
()8
معادلــه  8نشــانگر خــط اســت کــه از طریــق شــیب و
عــرض از مبــدأ آن میتــوان مقــدار  Kiرا تعییــن نمــود .در
شــکل ( )۸چگونگــی روش ترســیمی و تعییــن مقــدار تســلیم
پالســتیک آمــده اســت.
النــوس و همــکاران [ ]۱۳ایــن روش را در کاربردهــای
دیگــر نیــز آزمودنــد ،امــا بــه هــر حــال بــه کمــک ایــن
روش،دســت کم نمیتــوان بــه تمامــی مولفه هــای مدلهــای
متنــوع رئولوژیکــی دســت یافــت.
مدل کالیون  -بر اساس روش اجزاي محدود

همانطورکــه در قســمتهای پیشــین اشــاره شــد محققــان
در یافتــن مولفه هــای رئولوژیکــی از آزمونهــای جریــان
اســکوئیز بــا مشــکالتی همــراه بوده انــد .در ایــن میــان کالیــون
و تانــگ [ ]۱۱بــه بررســی ایــن مســأله تحــت عنــوان «حــل
معکــوس مســئله جریــان فشــردگي بــرای تعییــن مولفه هــای
ســیاالت غیرنیوتنــی و لغــزش روی دیــواره» پرداختنــد .کالیون
در ایــن پژوهــش بــا ريزكــردن کــردن تابــع هــدف حداقــل
مربعــات ،ســعی داشــت ســهم مولفــه رئولوژیکــی و ثابــت
لغــزش را تعییــن كنــد. { m, n, t y , b } :
()9
رونــد محاســبات بــه ایــن طریــق بــود کــه بــا درنظرگرفتــن

شكل  9نمودار نیرو بر حسب ارتفاع برای هر دو مجموعه پاسخ  P-Iو
 P-IIدر کار کالیون و تانگ [.]۱۱

یــک مجموعــه حــدس اولیــه بــرای چهــار مولفــه هــدف،
معــادالت جریــان فشــردگي بــه روش اجــزاي محــدود
( )FEMحــل شــده و از روش هــای ريزكــردن ،حــدس بعــدی
بــا توجــه بــه مقــدار نیــروی به دســت آمــده ،حاصــل میشــده
اســت .آنهــا مشــاهده كردنــد کــه بــه ازای حدسهــای اولی ـه 
مختلــف ،بــه پاســخهای دوگانــه و متفاوتــی بــرای چهــار
مولفــه دســت مییابنــد.
بــه عنــوان مثــال در مســأله ای پاســخ دقیــق از ایــن قــرار
اســت ، (P-I(: { m * , n * , t y* , b * } = {1, 0.45,10, 2} :کــه بــا
حــدس اولیـه نزدیــک بــه ایــن مقادیــر نیــز بــه دســت خواهــد
آمــد .امــا اگــر حــدس اولیــه بســیار دور از ایــن مقادیــر

انتخــاب شــود ، { m * , n * , t y* , b * } = { 0.07, 0.73, 2.1, 3.0} :در
ایــن صــورت پاســخ مجزایــی بــه دور از پاســخ اصلــی (P-
 )Iحاصــل میشــود؛ }: { m * , n * , t y* , b * } = { 0.85, 0.34, 4.1, 4.3
( .)P-IIجالبتــر آن کــه نمــودار نیــرو بــر حســب ارتفــاع
بــه ازای هــردو پاســخ ،دقیق ـ ًا بــر هــم منطبــق خواهنــد شــد
(شــکل   .)۹
راه حلــی کــه بــرای ایــن مســئله درکار کالیون پیشــنهاد شــده
اســت ،اســتفاده ترکیبــی از رئومتــر دیگــری در کنــار رئومتــر
جریــان فشــردگي اســت ،ماننــد رئومتــر موئينــه .بدیــن ترتیــب
تعــدادی از ایــن مولفه هــا تعییــن شــده و تعــداد کل مولفه هــا
در مســئله جریــان فشــردگي بــه دو مــورد کاهــش مییابــد.
مجهــول بــودن حداکثــر دو مولفــه ســبب میشــود تــا مســئله
جریــان فشــردگي پاســخ واحدی داشــته باشــد.کالیون مشــاهده
کــرد کــه بــا داشــتن دو مولفــه } { m * , n * } = {1, 0.45بــه ازای

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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تمامــی مجموعــه حدسهــای زیــر؛
}{ t y* , b * } = {100, 200
}{ t y* , b * } = { 0.1, 200
}{ t y* , b * } = {100, 0.02
پاســخ یکتــا و دقیــق و مــورد نظــر زیــر بــه دســت خواهــد
آمــد. { t y* , b * } = {10, 2} :
کالیــون و همکارانــش [ ]۲۹پیش تــر نیــز از ایــن روش
پیشــنهادی بــرای تعییــن مولفه هــای مــدل هرشــل-بالکلی بــه
کمــک اســتفاده ترکیبــی از ویســکومترهای موئينــه و جریــان
فشــردگي بهــره بردهانــد.
طبــق آزمونهــای متعــدد انجــام پذیرفتــه پیشــنهاد شــده
اســت کــه اگــر تعــداد مولفه هــای مجهــول برابــر یــا بیشــتر از
ســه مــورد باشــند ،پاســخ منطقــی تنهــا تحــت شــرایطی حاصل
میشــود کــه حدسهــای اولیــه بــه طــور نســبی بــه مقادیــر
صحیــح نزدیــک باشــند .پیشــنهادی کــه کالیــون بــرای غلبــه
بــر ایــن مشــکل مطــرح کــرده اســت ،تقســیم فضــای مولفه هــا

}    { m, n, t y , bبــه تعــدادی زیرمجموعــه ،و ريزكــردن چندیــن
حــدس اولیــه متعلــق بــه هــر یــک از ایــن زیرمجموعههــا
اســت .در کنــار ایــن روش تابــع هــدف به دســت آمــده از هــر
زیرمجموعــه میتوانــد بــا دیگــر توابــع ،مقایســه شــده و
كمينــه اي کلــی حاصــل شــود.
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 6نتیجه گیری
بــه منظــور بررســی خــواص رئولوژیکــی ســیاالت دارای تنــش
تســلیم از دیربــاز روش هــا بهبــود یافتــه ،معــادالت رو بــه
تغییــر بــوده انــد .نتایــج ایــن بررســی نشــان داد هنگامــی کــه
از رئومترهــای رایــج اســتفاده شــود ،مشــکالت قابــل توجهــی
پیــش رو خواهــد بــود .در تجهیزاتــی کــه عامل گشــتاور مطرح
اســت ،هماننــد رئومترهــای مخــروط و صفحــه یــا صفحــات
مــوازی ،معمــوالً به دلیــل لغــزش یــا شکســت نمونــه در مناطق
لبههــا در نــرخ برشهــای بــاال امــکان تعییــن خــواص
رئولوژیکــی مقــدور نيســت .به عــاوه به دلیــل زمــان آســایش
بــاال ،تنشهــای باقیمانــده همــراه بــا بارگــذاری نمونــه
میتوانــد بــه طــرز مؤثــری اندازهگیریهــای رئومترهــای
نوســانی را تحت تأثیــر قــرار دهــد .اگــر چــه معموالً رســیدن به
نــرخ برشهــای باالتــر بــه کمــک رئومترهــای موئینه مهیاســت؛
ولــی لغــزش بیــن فصــل مشــترک فلز-پلیمــر و شکســت نمونه
میتوانــد نتایــج ایــن آزمــون را زیرســؤال ببــرد .روش هــای
ریاضــی محاســباتی بــه کمــک نتایــج آزمون هــای جریــان
فشــردگي و رئومترهــای موئینــه بهتریــن روش در حــال حاضــر
بــرای اندازه گیــری مولفه هــای جریان یابــی ســیاالت دارای
تنــش تســلیم و لیزخوردگــی در دیــواره اســت.
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