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خبرنامه
 انجمن رئولوژی ایران

در این شماره می خوانید: 

w سرمقاله
w آشنایی با رئولوژی 

و  مدیره  هیئت  موسس،  هیئت  اعضای  w معرفی 
بازرسان انجمن

در  رئولوژی  اولین همایش نقش  برگزاری  گزارش   w
فناوری های مرتبط  دنیا

شماره 2

تابستان 1395

وند جان و خرد هب انم خدا

شاید هیچ لذتی بیشتر از به بار نشستن تالش ها نیست، 
کشور  علمی  ارتقای  و  اعتال  تالش  حاصل  آنکه  به ویژه 
باشد. انجمن رئولوژی ایران که هنوز چندی از تولد آن 
نگذشته است، با تالش های همکاران و حمایت بسیاری 
از مراکز علمی و صنعتی موفق به برگزاری همایش یک 
به  خیزبرداری  موجب  که  نخستی  گام  شد.  ملی  روزه 
از  می شود.  بین المللی  همایش  دور  نه چندان  افق  سوی 
سوی دیگر، کسب موفقیت الحاق انجمن رئولوژی ایران 
ICR (International Congress of Rheology( به 

اتفاق نظر اعضای  با  بین المللی رئولوژی  یا همان کنگره 
مدیره  هیئت  تالش  حاصل  خود  آن،  بین المللی  کمیته 
انجمن، به ویژه رئیس انجمن است. حضور رئیس انجمن 
در این محفل، در پی ارسال مدارک و دعوت از ایشان، و 
ارائه مطالبی درباره انجمن موجب شد تا ابعاد دیگری از 
سطح علمی پژوهشگران کشور به نمایش درآید که بسی 
متذکر  باید  میان  این  در  شاید  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
دارد  اهمیت  حد  چه  تا  بین المللی  علمی  ارتباطات  شد، 
و ارتقای جایگاه علمی کشور تنها در گرو چاپ مقاالت 
ارائه  و  بین المللی  علمی  مجامع  در  بلکه حضور  نیست، 
علمی  جامعه  معرفی  در  نیز  دستاوردها  و  توانمندی ها 
کشور بی ا  ثر نیست. همایش های بین المللی جایگاه تبادل 
نظر و آگاهی یافتن از آخرین سوی گیری های پژوهش ها 
در یک زمینه خاص است که جای دارد تا به پژوهشگران 
با  تا  کرد  تاکید  مجال  این  از  بهره گیری  لزوم  بر  جوان 
رشد  برای  راهی  رئولوژی،  جهانی  جامعه  با  همگامی 

روزافزون این علم در ایران گشوده شود.
گزارش این موفقیت در شماره بعدی خبرنامه به اطالع 

خوانندگان محترم خواهد رسید.
 

سرمقاله

انجمن رئولوژی ایران از کلیه عالقه مندان به 
عضویت در این انجمن دعوت به عمل می آورد. 
-64542417 شماره  با  می توانند  متقاضیان 
  ISOR@aut.ac.ir 021 و پست الکترونیکی

تماس حاصل فرمایند.

اعضای محترم انجمن رئولوژی ایران  
سخنرانی های ماهیانه انجمن در راه 

است منتظر خبرهای ما باشید.
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آشنایی با  رئولوژی

انجام یک تست دینامیکی رسم مدول کمپلکس بر علیه تنش 
میتوانیم سامانه ای را به این شکل طراحی نماییم.

اندازه  به  نیاز  کرم  و  پماد  لوسیون،  تولید  شرکت های 
تمام  در  دارند.  رئولوژیکی محصوالت خود  گیری خواص 
این محصوالت میخواهند تمام مواد از ظرف  خارج شوند. 
القا  را  مسئله  این  لوسیون ها  کم  استحکام  یا  تسلیم  تنش 
می کنند که نمونه از نقطه نظر ریولوژیکی به درستی طراحی 
شده است زیرا براحتی از ظرف خارج می شود. در مورد کرم 
و پماد همچنین نظری نداریم چون در ظروف با درب گشاد 
بسته بندی می شوند و با دست یا اسپاتول برداشته می شوند. 
 )complex modulus( سفتی  داشتن  علیرغم  کرم  و  پماد 
هستند  هم  زیادی   )yield stress( استحکام  دارای  مناسب 
که با جریان اب شسته نشوند )شکل 2(.  یا وقتی ماسترد را 

روی سوسیس میریزیم از کناره های ان ریزش نکند.
نقطه نظر کاربردی است.  از  مسئله بعدی بررسی سیال 
آیا خواص انها در حین فرایند )forced flow(  برای ما مهم 
و  شده  برداشته  سیال  روی  از  حرکت  که  هنگامیکی  استیا 
)free-flow(؟  می شود  حرکت  مسئول  ماده  خود  ریولوژی 
 )forced-flow( کدام مهم هستند؟ در مورد جریانهای اجباری
مانند اختالط که یک موتور چرخنده سرعت یکنواختی را 
سرعتی  با  که  بلید  داکتور  یک  یا  میکند  وارد  مخلوطی  بر 
یکنواخت پوششی را بر یک سطح اعمال می نماید. یا انکه 
با پر کردن یک قالب در فرآیند قالبگیری تزریقی که در یک 
زمان مشخص اجزا مختلف داخل قالب از قبیل راهگاه ها و 
قالب هرکدام یک سرعت برشی مشخصی را تجربه می نمایند 
با استفاده از تست جاروب سرعت برشی ممکن است رفتار 

شبیه سازی فرآیند یک سیال را انجام داد )شکل 3(.
در مورد حرکت ازاد سیال یا free-flow نیروی گرانش یا 
کاپیالری و نیروهای بین مولکولی این مهم را بر عهده دارند. 
در نظر بگیرید که با استفاده از یک برس رنگ را با آهنگی 
یکسان روی یک سطح اعمال می کنید. اگر این سطح عمودی 
باشد جریان سیال بعد از برداشتن برس از روی سطح غیره 
بین  بین مولکولی و  این مهم را بر عهده دارند. یعنی تنش 
سطحی مسئولیت رئولوژیکی را بر عهده دارد. پس می توان 

معموال هر موقع بخواهیم سیالی را ساخته و ظرف مناسبی 
خصوصی تروبرو  دو  با  کنیم  انتخاب  آن  بندی  بسته  برای 
استحکام  دیگری  و  است  نرمی سیال  و  اول سفتی  هستیم. 
سیال یا تنش تسلیم )قوی یا ضعیف بودن آن(. ژله های نرم 
معموال از این نوع سیاالت هستند. چون نرم هستند و مدول 
در  است  کم  نسبتا  انها  کمپلکس  مدول  پس  ندارند  باالیی 
عین حال استحکام انها زیاد است یعنی در تنش های باالتر 
مدول کمپلکس افت می کند. نقطه مخالف این رفتار، رفتار 
سیاالتی است که سفت هستند یعنی از نقطه نظر رئولوژیکی 
با  )یعنی  هستند  کم  واستحکام  زیاد  کمپلکس  مدول  دارای 
خامه  صبحانه(.  خامه  مانند  می شوند  برداشته  راحت  قاشق 
یک  دسر  ژله  و  استحکام  بدون  و  ژل  سفت  یک  صبحانه 
این سامانه ها جزو  نرم بدون استحکام است. هر دوی  ژل 
رفتاری  رئولوژی  با  ما  یعنی  هستند  ساختار  دارای  سیاالت 
را که خودمان با دست زدن، قاشق زدن و یا کشیدن آنها با 
دست میتوانیم توصیف نماییم، با استفاده از یک دستگاه به 
نام ریومتر چرخشی میتوانیم رفتار سیاالت مختلف را کمی 
نماییم )شکل 1(. ما برای اینکه یک سیال را به خوبی داخل 
ظرف وارد کرده و بتوانیم از ان سیال که یک اب میوه ژله 
درک  یک  باید  بکنیم  استفاده  غیره  و  شکالتی  نوشیدنیهای 
درستی از این دو پارامتر داشته باشیم. سفتی و نرمی در مورد 
دارد. ژله شل است. پس مدول  بارزی  یک ژله شل مفهوم 
پایینی دارد. در عین حال براحتی جریان پیدا نمیکند پس تنش 
تسلیم باالیی دارد. در حالت بعدی خامه صبحانه را در نظر 
بگیرید. خامه صبحانه سفت است ولی براحتی با یک قاشق 
ور می اید )سفت ولی با تنش تسلیم کم(. اگر بخواهیم مثالی 
در مورد سامانه های با مدول و استحکام زیاد )یعنی هم سفت 
و هم محکم بزنیم ( میتوان به برخی پاستیل خوراکی اشاره 
کنیم. انواع سس های خوراکی از نوع سیاالت با استحکام و 
مدول کم هستند. پس اصوال و لزوما هر ماده ای نباید هر دوی 
این مشخصه ها را بصورت یکسان داشته باشد. مثال یک سیال 
نرم و ضعیف همان سس چیلی است که هم براحتی باید از 
ظرف به خارج ریخته شود )تنش تسلیم کم( و هم روی غذا 
در حالت سکون از خود یک سفتی مالیمی نشان دهد. ما با 

آشنایی با رئولوژی:
)Structure Fluids( 1- بررسی رفتار رئولوژیکی سیاالت دارای ساختار
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سرعت  در  زیاد  گرانروی  دارای  سامانه  آیا  که  کرد  تعیین 
برشی باال است و ایا می تواند به سرعت ساختار خود را پیدا 
کند یا اینکه ساختار افت کرده و سامانه جریان پیدا می کند. 
پس ممکن است مشخص شودرسامانه های مختلف دارای 
تسلیمی  تنش  چه  و  صفر  برشی  سرعت  در  گرانروی  چه 

هستند )شکل 4(. 
این به نوعی به متصدی کنترل کیفی و یا محقق کمک 
ضعیف  یا  است  مستحکم  سیال  ایا  دهد  تشخیص  که  کند 
زیرا تنش تسلیم زیاد همانطور که در قبل به ان اشاره شد به 
استحکام زیادسامانه اشاره دارد و گرانروی در سرعت برشی 
تعیین  است  ممکن  پس  آن.  ساختار  سفتی   به  زیاد  صفر 
شودکه ریولوژی سامانه به چه صورت با ساختار ارتباط دارد. 
در مواردی که با مذاب سروکار داریم ارتباط میان کمیت های 
رئولوژیکی مانند تندهی )Compliance( و خواص مولکولی 
کمیتهای  و  ریولوژی  میان  ارتباطی  اینکه  به  میکند  کمک 
مولکولی ماده برقرار شود. در مورد سوسپانسیون ها میتوان با 
استفاده از اندازه ذرات، جزء حجمی ذرات وحتی نوع ذرات 
برقرار کرد.  میان کمیت های ساختاری و رئولوژی  ارتباطی 
کافی است گرانروی از تنش های کم تا تنش های باال اندازه 
تاثیر کمیت های ساختاری سوسپانسیون ها بر  گیری شده و 
گرانروی و تنش تسلیم اندازه گیری گردد. شره کردن رنگ از 
روی سطح عمودی بر میگردد به خواص ساختاری ضعیف 
)رئولوژی ضعیف( در سرعت برشی و یا همان تنشی که از 
سوی گراویته به سیال وارد می شود. نفوذ سیال در محیط های 
متخلخل هم با استفاده از رئولوژی قابل اندازه گیری است 
زیرا ما در هر صورت قادر به اندازه گیری خواص فرآیندی 

سیال در نفوذ، ته نشینی و غیره هستیم.
اصوال برای ما اندازه گیری گرانروی با تغییر دادن تنش 
و اندازه گرفتن همان گرانروی با تنش یک پدیده را تداعی 
فرایند  یک  سازی  شبیه  برای  ولی  جریان.  منحنی  می کند: 
تولید که دستگاه یا شخص با سرعتی مشخص تنش را اعمال 
می کنند، بررسی چگونگی تغییر در گرانروی مهم است. زیرا 
در صورت شیب دار بودن منحنی، فرایندی آسان تر و احیانا 
تولید بیشتری را انتظار خواهیم داشت. شاید این منحنی به ما 
پیشنهاد دهد که باید با سرعت بیشتر یا کمتری فرآیند را انجام 
اصوال  تنش:  علیه  بر  گرانروی  منحنی  مورد  در  ولی  دهیم. 
تنش احساس مشخصی ازسرعت جریان نمی دهد بلکه نشان 
اعمال  مقابل جریان  مدافع ساختار در  نیروهای  که  می دهد 

شده چگونه در سرعت های برشی کم از خود پایداری نشان 
میدهند )گرانروی در سرعت برشی صفر( و چگونه با زیاد 
شدن تنش این مقاومت در هم شکسته می شود )شکل 4(. 
در واقع می توان گفت این روش تست ظریف تری است و 
اطالعات بیشتری را در مورد ریولوژی سامانه به ما میدهد. 
تصور کنید دو صفحه صاف که با فاصله ای مشخص نسبت 
به هم قرار گرفته اند. اگر این دو صفحه را با 10 طناب که هر 
کدام به اندازه یک و نیم برابر فاصله میان دو صفحه هستند به 
یکدیگر متصل شوند. حال اگر این دو صفحه با 100 طناب 
مشابه به یکدیگر بسته شوند با کشش باالی 50% ساختار 
تخریب میگردد. یعنی پدیدار شدن جریان در هر کدام ازاین 
دو سامانه به میزان کشش وابسته است و تعداد طنابها )در 
هم تنیدگی ساختار( سهمی درشروع تسلیم در هر دو حالت 
ندارد. ولی اگر این فرآیند با اعمال تنش افزاینده انجام شود 
و  بود  خواهد  متفاوت  سامانه ها  رفتار  که  است  مشخص 
زیادتری  تسلیم  تنش  زیادتردارای  طناب های  دارای  سامانه 
با سرعت مشخص شده  دو صفحه  کردن  با جدا  که  است 
قابل اندازه گیری نیست. بنابراین جاروب تنش تسلیم نسبت 
به جاروب سرعت روش بهتری در تعیین تنش تسلیم و بهره 

برداری از خواص رئولوژیکی ماده دارد .......ادامه دارد.

شکل1- ازمایش مدول کمپلکس بر علیه تنش تسلیم
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شکل3- منحنی گرانروی بر علیه سرعت برش برای انواع نشاسته

شکل4- گرانروی بر علیه تنش برشی

شکل2- مدول کمپلکس بر علیه کرنش برای سس گوجه فرنگی، 
سس قهوه ای و ماسترد فرانسوی
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بــه اطــالع کلیــه اعضــای انجمــن و عالقمنــدان می رســاند انجمــن پلیمــر ایــران دوازدهمیــن ســمینار بیــن 
المللــی علــوم و تکنولــوژی پلیمــر )ISPST 2016( را طــی روزهــای 12 تــا 15 آبــان مــاه 1395 بــه کمــک 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب در محــل ســازمان مرکــزی برگــزار مــی کنــد.
برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.ispst.ir مراجعه شود.
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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آقای مهندس سید محمود کثیریها
هیئت موسس
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هیئت موسس و نایب رئیس انجمن

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

خانم دکتر فاطمه گوهرپی
هیئت موسس و رئیس انجمن

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر حسین نازکدست
هیئت موسس و هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر میالد مهرانپور
هیئت موسس و خزانه دار انجمن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

آقای دکتر رامین خسروخاور
هیئت مدیره

رئیس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

خانم مهندس سلوی فرهنگ زاده
بازرس اصلی

کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آقای دکتر محمد مهدی صالحی برمی
بازرس

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

 

آقای دکتر رضا فودازی
هیئت موسس

عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی نیومکزیکو

آقای دکتر جعفر خادم زاده یگانه
هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم

اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره و بازرسان انجمن
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گزارش همایش

گزارش برگزاری اولین همایش ملی
نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط

اولین همایش ملی یک روزه نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط از سوی انجمن رئولوژی ایران در روز سه شنبه چهارم 
خرداد در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. 

پس از تشکیل انجمن رئولوژی ایران در سال 1394، هیئت مدیره انجمن طی نشستی به اتفاق آرا تصمیم به برگزاری همایش 
یک روزه گرفت. این تصمیم با هدف معرفی انجمن به جامعه  علمی و صنعتی کشور و اعالم موجودیت آن و نیز نشان دادن 
گستردگی کاربردهای آن در فناوری های مختلف با تاکید بر جنبه های علمی و عملی رئولوژی اتخاذ شد. از این رو، با تالش فراوان 
سعی شد تا از سخنرانانی دعوت به عمل آید که بتوانند ضمن تشریح کاربرد علم رئولوژی در آن زمینه  خاص، به جنبه های عملی 
آن نیز بپردازند. عنوان سمینار نیز با توجه به کاربردهای فراوان آن در بسیاری از صنایع همچون پلیمر، نفت و پتروشیمی، غذایی، 
دارویی، رنگ و سایر صنایع، پس از بحث و بررسی اعضای هیئت مدیره انجمن  نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط انتخاب 

شد. اطالع رسانی و حمایت مراکز مختلف، سرانجام به برگزاری موفق این همایش انجامید.
برگزاری همایش

 همایش در روز 4 خردادماه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. ابتدا مجری 
مراسم، خانم مهندس فرهنگ زاده )بازرس انجمن( ضمن خوشامدگویی، برنامه های همایش را به اطالع شرکت کنندگان رساند. 
سپس، آقای دکتر محمدی رئیس دانشکده در جایگاه قرار گرفته و به بیان تاریخچه ای از تدریس رئولوژی پرداخت. وی در 
سخنان خود به اهمیت رئولوژی در شناخت پدیده های شیمی فیزیکی اشاره کرد. پس از آن، خانم دکتر گوهرپی ضمن عرض 
ایران  انجمن رئولوژی  انجمن های رئولوژی در سطح جهان و چگونگی تشکیل  تاسیس  تاریخچه  بیان  به  به حضار  خوشامد 

پرداخت و این علم را نقطه مشترک بسیاری از فناوری ها دانست.
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دانشکده  استاد  نازک دست،  دکتر  آقای  سخنران،  اولین 
مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت مدیره 
رئولوژی  نقش  تشریح  به  وی  بود.  ایران  رئولوژی  انجمن 
در فراورش پلیمرها پرداخت و درباره آینده و اهمیت علم 
دومین  نمود.  ارائه  جالبی  مطالب  آن  توسعه  در  رئولوژی 
از  موسوی  ابراهیم زاده  دکتر  آقای  همایش  این  سخنران 
غذایی  صنایع  در  رئولوژی  نقش  باره  در  تهران،  دانشگاه 
مطالبی به شرکت کنندگان ارائه کرد. وی ضمن بیان مثال های 
غذایی  مواد  فراوری  در  رئولوژی  کاربردهای  از  عملی 
از  اعالیی  دکتر  آقای  آن،  از  پس  کرد.  تاکید  آن  اهمیت  بر 
در صنعت  رئولوژی  نقش  باره  در  نفت  پژوهشگاه صنعت 
این علم  اهمیت  به  ایراد کرد. وی  نفت و حفاری سخنانی 
و کاربردهای آن، به ویژه در گل های حفاری اشاره کرد و 
به بیان مثال های کاربردی در این باره پرداخت. پس از این 
3 سخنرانی و استراحت و پذیرایی بخش بعدی سخنرانی ها 

آغاز شد.
اولین سخنران بخش بعدی، آقای دکتر کفاشی از دانشگاه 
تهران، عضو هیئت مدیره انجمن رئولوژی با عنوان سخنرانی 
نقش رئولوژی در صنایع دارویی بود. وی اهمیت و کاربرد 
رئولوژی را در این صنایع، به ویژه در سامانه های دارورسانی 
امولسیون ها،  در  رئولوژی  نقش  نمود.  تشریح  حضار  برای 
عنوان سخنرانی بعدی بود که توسط آقای دکتر فودازی از 
بیان  با  وی  شد.  ارائه  آمریکا  نیومکزیکوی  ایالتی  دانشگاه 
مطالبی در باره امولسیون ها و کاربرد آن ها در صنایع، به ویژه 
طی  خود  پژوهشی  کارهای  بر  مبتنی  مطالبی  نفت،  صنعت 
همکاری با طرح های مختلف در این باره بیان کرد. آخرین 
سخنرانی به نقش رئولوژی در صنایع رنگ اختصاص داشت 
و  علوم  پژوهشی  موسسه  از  رستگار  دکتر  آقای  توسط  که 

فناوری رنگ انجام شد و مطالبی در باره کاربردها و اهمیت 
علم رئولوژی در صنعت رنگ ارائه شد.

پس از پایان یافتن سخنرانی ها، مراسم اهدای لوح تقدیر 
رئولوژی  انجمن  دبیر  قاسمی  دکتر  با حضورآقای  سخنرانان 
ایران از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و برخی از اعضای 
هیئت مدیره و آقای دکتر افشار استاد دانشکده پلیمر اهدا شد. 
همچنین، به نفرات اول تا سوم شرکت کننده در مسابقه طراحی 
آرم انجمن به ترتیب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )رتبه اول(، از 
دانشگاه تربیت مدرس )رتبه دوم( و از دانشگاه علوم تحقیقات 

)رتبه سوم( جایزه اهدا شد.
این  در  شد.  آغاز   14 ساعت  در  همایش  بعدی  بخش 
رئیس  گوهرپی،  دکتر  خانم  توسط  رئومتری  کارگاه  بخش، 
گرفت.  قرار  توجه حضار  مورد  بسیار  که  شد  ارائه  انجمن 
به شرکت کنندگان  اعطای گواهی  با  همایش در ساعت 16 

پایان یافت.
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