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سیال ()Fluid
سیال مادهای است که می تواند سیالن داشته باشد (جاری شود).
در علم سیاالت سیال مادهای است که اگر تحت تاثیر تنش برشی مماسی قرار گیرد بطور پیوسته تغییر شکل میدهد ،هر چند
تنش برشی اندک باشد.

از ابتداییترین تعاریف برای سیال بیشکل بودن و تبعیت از شکل ظرف است که از عدم تحمل تنش برشی ناشی میشود.
مکانیک سیاالت رفتار سیاالت ساکن ( )staticیا متحرک ( )dynamicرا بررسی میکند.
سیال حاالت مایع ( )liquidو گاز ( )gasیا بخار را شامل میگردد.

تراکمناپذیر(جرممخصوصثابت)
incompressible

تراکمپذیر
compressible
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محیط پیوسته ()Continuum
به جای تلفیق پیچیده اثرات واقعی ملکولهای مجزا از توزیع پیوسته فرضی ماده (محیط پیوسته) استفاده می شود .روش محیط
پیوسته هنگامی که مسیر متوسط آزاد ملکولها ( )mean free pathبا کوچکترین طول با معنی مسئله هم مرتبه باشد بکار
نمیآید .مثال در حالتی که مقدار گاز کمی در محفظه بزرگی وجود دارد:
P

t

مسیر متوسط آزاد ملکولها متوسط فاصلهای است که
ملکولهای سیال بین دو برخورد متوالی طی می کنند.
این مسیر نه تنها به تراکم ملکولها بلکه به قطر آنها نیز
بستگی دارد.
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بعد )(Dimension
اختصاراتی است که برای بیان نمودهای جسم استفاده می شود .ابعاد مستقل را ابعاد اصلی ( )primary unitsو بقیه ابعاد را ابعاد
فرعی یا ثانویه ( )secondary unitsمی نامند.
ابعاد اصلی ()PRIMARY UNITS
International
System of Units
*)(SI

(سانتیمتر-گرم-ثانیه)

U.S. Customary
System
)(USCS

Dimension

Quantity

cm

foot, ft

meter, m

L

طول ()Length

gram, g

slug, slug / pound
mass, lbm

kilogram, kg

M

جرم ()Mass

second, s

second, s

second, s

T

زمان )(Time

Kelvin, K

Rankin, R

Kelvin, K



حرارت درجه

cgs

()Temperature
**.)1

اسالگمقدارجرمیاستکهتحتاثر 1 lbfشتابیبرابر 1 ft/s2میگیرد(slug = 32.2 lbm
g= 9.81 m/s2=32.2 ft/ss
( lbپوند)یا ( lbmپوندجرم)مقدارمادهایاستکهسطحزمینآنرابانیروی 1 lbfبهطرفخودمیکشد(وزنآن 1 lbfاست).

یکپوندجرمبرابر 0/453کیلوگرمویکپوندنیروبرابر 4/448نیوتناست.
نیروازابعادفرعیبودهوبهترتیبدرسیستم USCS،SIو cgsازواحدنیوتن(،)Nپوندنیرو()lbfودین()dyne,dyn
استفادهمیشود.البتهمیتوانبهجایجرمازنیروبهعنوانواحداصلیاستفادهکرد.
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رانکین مقیاسی برای درجهبندی حرارت است و همانند درجهبندی کلوین صفر رانکین ،همان صفر مطلق میباشد ولی در
تقسیمبندی درجات از مقیاس درجات فارنهایت استفاده میشود (تغییرات دما حسب رانکین با تغییرات دما حسب فارنهایت
برابر است).
درحالی که محاسبات حرارت با درجه فارنهایت انجام میشود مقیاس رانکین در سیستم های مهندسی هنوز استفاده میگردد.
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)Secondary Units( ابعاد فرعی
: مهمترین ابعاد فرعی در مکانیک سیاالت عبارتند از.ابعاد فرعی زیادی وجود دارند که از ترکیب ابعاد اصلی تولید میشوند
Quantity

SI Unit

Dimension

(velocity) سرعت

m/s

LT-1

(acceleration) شتاب

m/s2

LT-2

(force) نیرو

N
kg m/s2

M LT-2

(energy/work) کار/انرژی

Joule J
N m,
kg m2/s2

ML2T-2

(power) توان

Watt W
N m/s
kg m2/s3

ML2T-3

(pressure/stress)تنش/فشار

Pascal P,
N/m2,
kg/(m.s2)

ML-1T-2

(density) جرممخصوصیاچگالی

kg/m3

ML-3

(specific weight) وزنمخصوص

N/m3
kg/(m2.s2)

ML-2T-2

(relative density) چگالینسبی

بدونواحد

1
بیبعد
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قانون همگنی ابعادی
معادالتاساسیفیزیکازنظرابعادیهمگنهستند.معادلههمگنمعادلهایاستکهازعملیاتتحلیلیبدستآمده
ومبینیکپدیدهفیزیکیباشدودرتمامسیستمهایآحادمعتبراست.
دانستنبعدکمیتهاجهتتبدیلواحدهاازیکسیستمبهسیستمدیگرضروریاست:

)1000 (kg
3 kg

10
(
)3
3
3
cm
) (100) (cm

)4.448 (N
) 47.88 (pa
2
2
) (0.3048) (m

3) 

2) 

m

ft

(t

p (lbf

واحدهایطرفینیکمعادلهرامیتوانبهسهولتکنترلکرد.چنانچهواحدهایکساننباشندحتمااشتباهیرویدادهاست.مثال
امکانندارد:

! ))  30 (m

m.s

30 (kg
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خواص مربوط به جرم
جرم مخصوص ()Mass Density
جرممخصوص()“rho” - ρباواحد Kg/m3جرمدرواحدحجمرانشانمیدهد.
بعدML-3:
مقادیرنمونه(:دردمای) 288.15 oK (4 oCوفشار )1.013x105 N/m2
جیوه=13546 kg/m3
آب=)1000 kg/m3 (62.4 lbm/ft3
روغنپارافین = 800 kg/m3
هوا =1.23 kg/m3

تغییرات چگالی
هوا:تراکمپذیریباال/تغییراتشدیدچگالی
آب:تراکمپذیریپایین
چگالیمایعاتتقریباثابتبودهاماباتغییردرجهحرارتوفشارمایعتغییرکمیمیکند:
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وزن مخصوص )(Specific Weight
وزنمخصوص)”(γ - “gamma

باواحد N/m3وزندرواحدحجمرانشانمیدهد:

  g
کهدرآن gشتابثقل) (9.81 m/s2است.
بعدML-2T-2:
مقادیرنمونه(:دردمای) 288.15 oK (4 oCوفشار )1.013x105 N/m2
آب= 9.79 kN/m3
هوا=11.8 N/m3

جیوه=132.9 kN/m3
روغنپارافین=7.85 kN/m3
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چگالی نسبی )(Relative Density
نسبتوزنمخصوصسیالبهوزنمخصوصآب:

 fluid  fluid
S

 water  water

چگالینسبیبیبعداست.مثالچگالینسبیجیوهدردمای 20درجهسانتیگرادبرابراستبا:

)  hg 133 (kN m3


 13.6
3
)  H O 9.81 (kN m

S Hg

2
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قانون لزجت نیوتن)Newton’s Viscosity Law( :
در یک جریان آرام ( )Laminar flowکه ذرات سیال در خطوط مستقیم و موازی حرکت می کنند ،در سیاالت
نیوتنی ( )Newtonian fluidsتنش برشی بر روی سطحی مماس بر امتداد جریان متناسب است با میزان تغییر
سرعت در امتداد عمود بر آن سطح:
n

V
 
n

V
n





نرخکرنش()strain rate

) (1/ s

1

V

V
n

: ضریبلزجت()Coefficient of viscosityیاضریبلزجتدینامیکیبابعد:ML-1T-1



) ( ML1T 2
1 1



ML
T
1
dV dy ( LT ) L
درسیستم  SIواحدآن kg/m.sیا  N.s/m2میباشدکهنامبخصوصیندارد.
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.)نامیدهمیشودpoise( استکهپوازg/cm.s واحدلزجتcgs درسیستم
1 (kg

m.s

)

1000 (gr)
 10 poise
100 (cm.s)

1 centipoise  0.01 poise

Typical values:
Water dynamic viscosity = 1 centipoises (10-2 poise) = 1.005*10-3 kg/m.s
(at temperature T = 20 oC and pressure of 1 atm)

:) بدست میآیدkinematic viscosity(  لزجت سینماتیک،اگر لزجت دینامیک را بر جرم مخصوص تقسیم کنیم

 ML1T 1
2 1 m 2
 
 LT (
)
3
s

M L
 نمایش دادهft2/s  نیز باUSCS  در.) می باشدstoke(  استوکcgs  و درm2/s  واحد آنSI در سیستم
.میشود
2
4
1 m  10 stoke
s
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سیاالت نیوتنی ) (Newtonianو غیر نیوتنی )(Non-Newtonian
سیاالت نیوتنی بر خالف سیاالت غیر نیوتنی سیاالتی هستند که در آنها نسبت تنش برشی و نرخ کرنش برشی خطی
است.

Ideal solid

در کنار سیاالت نیوتنی که اکثر مایعات
ساده و گازها را شامل می شوند ،سیاالتی
وجود دارند (خمیر  ،pasteدوغاب ،slurry
گریس  ،greaseپلیمرهای بلند
 )...،high polymerکه رابطه تنش و نرخ
کرنش در آنها خطی نیست.

μ
1

dy

سیالایدهآلسیالیغیرلزجاست()μ=0
کهدرآنتنشبرشیتحتهیچنوع
Ideal fluid
حرکتیایجادنمیشود.

dV

Yield stress
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تغییرات لزجت نسبت به تغییر فشار و درجه حرارت

لزجتمایعاتوگازهاباافزایشفشارکمیافزایشمییابد.

لزجتمایعاتباافزایشدماکاهشمییابددرصورتیکه
گازهارفتاریدقیقامتضاددارند.
درمایعاتلزجتناشیازجاذبهبینملکولیقویاست که
باافزایشدماکاهشمییابد:

  Ceb T

: لزجتدینامیکیسیال
: C , bضرائبتجربی
: Tدرجهحرارت
درگازهاملکولهاازیکدیگردوربودهوتحرکزیادیدارند
لذاجاذبهملکولیکماست.حرکاتوبرخوردملکولهاکه
عامللزجتاستباافزاشدمابیشترمیشود.
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گاز کامل (Gas

)Perfect

گازکاملسیالیاستکهاثراتمتقابلملکولهایسیالصرفاناشیازبرخوردهایکامالاالستیکباشد.
حجممخصوص()Specific volume

معادلهحالت()Equation of State

pvs  RT
یا

p  RT
( Rثابتگاز) فقطبهوزنملکولیسیالبستگیدارد:

N

2
p
N .m
J
m
R



o
) T kg 3 ( oK ) kg ( K ) kg ( oK
m

رفتار گاز کامل بر مبنای فقدان کامل جاذبه ملکولی است لذا رفتار گازها در نزدیک شرایط تقطیر تا حد زیادی از رفتار
گاز کامل دور می شود.

P1
P2

درجرممشخص mازیکگاز R :
1T1  2T2

ویا

P1V1 P2V2

 mR
T1
T2
http://sahand.kntu.ac.ir/~soltanpour/

قانون آووگادرو ()Avogadro’s law
یکمولازکلیهگازها()n =1درشرایطمتعارف( 22/4)P=1 atm, T=273 okلیترحجمرااشغالمیکند.
 6/02 × 1023ملکولگازبرابرباجرمملکولیآن(مثال 32 gاکسیژن)O2

ثابت جهانی گازها
دومحفظهگازرادرشرایطیکسان دما،فشاروحجمدرنظرمیگیریم:

V1  V2 T1  T2 P1  P2
m1 R1  m2 R2

P1V1
 m1 R1
T1

P2V2
 m2 R2
T2

اما تعداد ملکولهای دو ظرف برابر است (بر مبنای قانون آووگادرو حجمهای مساوی از گازها در شرایط یکسان دما و
فشار مطلق تعداد ملکول یکسانی دارند) .اگر تعداد ملکولهای هر دو ظرف را  Nفرض کنیم:
جرممولی(جرم 6/02 × 1023ملکولازگازاول)gr،

جرم Nملکولازگازاول

m1 M 1 M 1


m2 M 2 M 2
جرممولی(جرم 6/02 × 1023ملکولازگازدوم)gr،

جرم  Nملکولازگازدوم
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که در آن  Mکیلوگرم مول از گاز می باشد (یک کیلوگرم مول از هرگاز ،جرمی از گاز با واحد کیلوگرم است که از نظر
عددی مساوی جرم ملکولی آن گاز باشد ،مثال یک کیلوگرم مول اکسیژن برابر  32 kgمی باشد)*.

M 1 R1  M 2 R2
MR  cte

ویا

 MRثابتجهانیگازهانامیدهمیشودودرسیستمآحادبینالمللیبرابراستبا:

8312 J
R
kg oK
M
PV
باجایگذاری Rدرمعادلهحالت)  mR
T

(:

K

o

MR  8312 J

PV
8312
m
T
M

باتوجهبهتعریفتعدادمولگاز( nنسبتتعدادملکولهابهعددآووگادرویاجرمگازبرحسبگرمبهجرممولی):

PV
 8.312n
T

PV
8312
)  (0.001 n  M
T
M

N
) m' ( gr
n

) N A M ( gr
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مدول حجمی )(bulk modulus
درتغییراتسریعویافشاربسیارزیادقابلیتتراکممایعاتاهمیتپیدامیکند.

ضریبتراکمپذیری()Coefficient of compressibility

 1 v
  ( )T
v p

دمایثابت()Isothermal

p
p
(E[k ]  v( )T  
)T
v
v
v
باواحد pa

مدولحجمی(بالک)

p
p
(E[k ]  
( )T 
)T
v

v


dp
dp
E[k ]  v

dv
d

باواحد 1/pa

d  v   dv  0

 v  M  cte

اما

ویا

مقدار  kبرای آب در دمای اطاق و فشار اتمسفر برابر  2068 Mpaمی
مییابد مثال در فشار  3000 atmمدول حجمی آب دو برابر می شود.

باشد**.

مقدار  kبا افزایش فشار افزایش
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فشار بخار )(Vapor pressure
وقتی تبخیر مایعات در یک محیط محصور صورت گیرد ،ملکولهای بخار فشاری جزئی در فضا وارد می کنند که در
حالت تعادل به عنوان فشار بخار شناخته می شود .حالت تعادل وضعیتی است که تعداد ملکولهای برخورد کننده به
سطح مایع که وارد مایع می شوند برابر با تعداد ملکولهای جدا شونده از سطح مایع باشند.
از آنجایی که فعالیت ملکولی تابعی از دما است ،فشار بخار سیال نیز بستگی به دما داشته و با افزایش دما زیاد
میشود.
زمانی که فشار روی مایع برابر فشار بخار مایع باشد ،مایع می جوشد .مثال اگر فشار به حد کافی کاهش یابد آب در
دمای اطاق می جوشد در حالی که در فشار طبیعی ( 1اتمسفر) آب در دمای  100درجه می جوشد (در نقاط مرتفع
نقطه جوش کمتر از  100درجه اما در زودپز بیشتر از  100درجه است).
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خال زایی )(Cavitation
اگر تبدیل مایع به گاز صرفا ناشی از افزایش دما باشد آن را تبخیر ( )Evaporationمی نامند و چنانچه در اثر کاهش
فشار روی دهد (فشار سیال از فشار بخار کمتر گردد) خال زایی ( )Cavitationنامیده می شود.
خطر خال زایی در ورودی پمپها و خروجی توربین ها وجود دارد .نقاط خال ایجاد شده توسط جریان به مناطق با فشار
باالتر منتقل شده و به سرعت پر می شوند که به کاهش راندمان و خوردگی فلزات منجر می شود.

نمودار فازی

()phase diagram
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کشش سطحی )(Surface tension
پدیده کشش سطحی ناشی از اختالف جاذبه بین ملکولهای یکسان (پیوستگی )Cohesion-و جاذبه بین ملکولهای
غیر یکسان (چسبندگی )Adhesion -است.

در داخل مایع ،نیروهای پیوستگی یکدیگر را خنثی می کنند ولی در سطح آزاد مایع نیروهای پیوستگی که از پایین
اثر می کنند از نیروهای چسبندگی محل تماس مایع و گاز بیشتر می شود .بدلیل تفاوت این نیروها مرز دو سیال
شبیه یک پوسته تحت کشش عمل می کند *.درنتیجه به مولکولهای روی سطح مایع نیروی خالصی به سمت درون
وارد میشود که این نیرو با مقاومت مایع در برابر فشردهشدن خنثی میشود .در نتیجه ،نیرویی در مایع به وجود
میآید که میخواهد سطح مایع را کم کند .از همین رو سطح مایع به شکل ورقهای االستیک عمل میکند و آن قدر
جمع میشود که کمترین سطح ممکن را داشته باشد.
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ضریبکششسطحی(شدتبارگذاریخطیمماسبرسطح)
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اگرقطرهایبهشعاع Rوفشارنسبیداخلی(فشارداخلمنهایفشاراتمسفر) Piرادرحالتعادلدرنظربگیریم*:
z

 Fz  0

 Pi (R 2 )   (2R)  0
2
R

y



x

Pi 

Pi

مثالبادرنظرگرفتناینامرکهضریبکششسطحیدردمایاطاقبرایآبمجاورهوابرابربا 
 0.073 N
m

است،درقطرهایبهشعاع:0.5 mm

) (1 atm  101325 Pa
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درحبابکششسطحیدرهردووجهداخلیوخارجی(محلهایتماسباهوا)وجوددارد.بنابراین**:
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اجسام آب دور/هیدروفوب ( )Hydrophobicو آب دوست/هیدروفیل ()Hydrophilic
لغت ( )Hydro-به معنی آب و ” “–phobicاز لغت ” “phobiaبه معنی هراسناک است .به این ترتیب ذرات و ملکولهای
هیدروفوب با آب مخلوط نمی شوند (آن را دفع می کنند) .از طرف دیگر ملکولهای هیدروفیل به خوبی با آب اندرکنش دارند.
بنابراین اجسام آب دور و آب دوست را بر مبنای دفع یا جذب آب می توان طبقه بندی کرد.
به همین ترتیب می توان زاویه سطح سیال درمحل تماس با جسم جامد را در نظر گرفت .این زاویه با خواص جامد و سیال و
ویژگیهای سه فاز (گاز ،مایع و جامد) در محل اتصال ارتباط دارد.
در شیشه تمیز و آب تقریبا برابر با صفر درجه است .در آب و نقره و آب و پارافین  θبه ترتیب
برابر با  90و  107درجه است.

پیوستگی> چسبندگی

 90o

پیوستگی< چسبندگی

 90o

لولههایقرمز   90o
لولههایآبی   90o
http://sahand.kntu.ac.ir/~soltanpour/

)Capillary( موئینگی
.تفاوت نیروهای چسبندگی و پیوستگی باعث تغییر تراز (باال یا پایین رفتن) سیال در لوله موئینه می شود
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