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خبرنامه

انجمن رئولوژی ایران
سرمقاله

در نیمه اول آبان ماه شاهد برگزاری دوازدهمین
سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بودیم .این محفل علمی
نام آشنای پلیمر که طی سال های اخیر به جایگاه
خوبی دست یافته است ،حاصل تالش های مداوم
دست اندرکاران برگزاری آن ،به ویژه انجمن پلیمر
ایران بوده است .به نظر می رسد ،با توجه به بازار گرم
همایش های ملی و بین المللی و تقویم های طویل
و عریض کنفرانس ها ،جای آن دارد که انجمن های
علمی با برپایی همایش های کامال تخصصی و استفاده
از توانمندی های بالقوه علمی خود ،محفلی را برای
ارتباط یافتن با صنایع کشور فراهم کنند.
انجمن رئولوژی در راستای رسالت خود به عنوان
یک محفل نوپای علمی بر لزوم ایجاد و مستحکم
کردن ارتباط خود با صنعت تاکید دارد .از آنجا که
این علم در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد ،می تواند
راهگشای بسیاری از چالش های پیش روی این ارتباط
باشد .از این رو ،در دومین همایش ملی با دعوت از
سخنرانان شاخص و ارائه سخنرانی های کاربردی
و پذیرش مقاالت علمی به شکل پوستر تاکید شده
است .باشد تا شرکت فعال شما اعضای گرامی انجمن
و متخصصان ما را در برگزاری هر چه پربارتر آن
یاری کند.
انجمن رئولوژی ایران از کلیه عالقهمندان
به عضویت در این انجمن دعوت بهعمل میآورد.
متقاضیان میتوانند با شماره  021-64542417و
پست الکترونیکی ISOR@aut.ac.ir
تماس حاصل فرمایند.

در این شماره می خوانید:
 wسرمقاله

 wاطالعات کنفرانس ها

 wآشنایی با رئولوژی2 -

 wعضویت انجمن در کنگره بین المللی رئولوژی
 wحضور انجمن رئولوژی در دوازدهمين سمينار
بين  المللي علوم و تكنولوژي پليمر

 wفراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در
فناوری های مرتبط

اطالعات کنفرانس ها
 كنفرانس ساالنه رئولوژي اروپا  3 ،2017تا 6آوريل  14( 2017تا  17فروردين ،)1396
كپنهاگ ،دانمارك
تماسJohanna Aho (johanna.aho@sund.( :
ku.dk

وبگاهwww.aerc2017.dk :

  88امين همايش ساالنه انجمن رئولوژي آمريكا، 8تا  12اكتبر  16( 2017تا  20مهر  ،)1396دنود،
كلرادو ،آمريكا
وبگاهhttp://www.rheology.org/sor/annual_ :
meeting/default.htm

 هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن رئولوژییونان 12 ،تا  14جوالی  16( 2017تا  18تیرماه
 ،)1396لیماسول ،قبرس

وبگاه:

http://www.cyprusconferences.org
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آشنایی با رئولوژی

آشنایی با رئولوژی:
 -2بررسی رفتار رئولوژیکی سیاالت وابسته به زمان ژل گرا
* دکتر بابک کفاشی
نائب رئیس انجمن رئولوژی ایران

سیاالتی را که در اثر اعمال سرعت برش رفتار
رقیقشوندگی نشان میدهند ،میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 آن دسته از سیاالتی که ژل گرا نیستند ،یعنیرقیق شوندگی برشی بازگشت پذیر ندارند .ماست
خوراکی از این دسته سیاالت است که با به هم زدن آن به
سیال دیگری از نقطه نظر خواص رئولوژیکی می رسیم.
اگر بخواهیم حالت قالبی ماست حفظ شود ،باید از
هم زدن آن با قاشق یا سایر وسایل هم زدن خودداری
کنیم.
 دسته دوم ،مانند سس گوجه فرنگی ،نقطهمقابل ماست هستند که در اثر هم زدن شدید (برش
زیاد) روان شده و از دهانه ظرف جاری می شوند.
خاصیت ابتدایی این ساختار با زمان بازیابی می شود.
اگر پس از چند دقیقه دوباره بخواهیم از ظرف سس
برای ریختن مجدد آن استفاده کنیم ،باید دوباره ظرف
را تکان داد.
 نوع جالب دیگری از سیاالت که همه روزه باآن ها سروکار داریم ،شامپو بدن ( )shower gelاست
که خاصیت گرانروکشسانی ( )viscoelasticityنشان
می دهد .سس گوجه فرنگی ،ماست و شامپو بدن همگی
خاصیت رقیق شوندگی در برابر برش نشان می دهند .با
این تفاوت که شامپو بدن پس از اتمام آزمایش و پس
از تحمل انواع تنش ها قابلیت بازگشت سریع به ساختار
اولیه خود را دارد .سیال دوم (سس گوجه فرنگی) طی
زمان به حالت اولیه برمی گردد و درنهایت ،سیال سوم یا
همان ماست که پس از رقیق شدن تمایلی به بازگشت به
سفتی اولیه خود ندارد .در این حالت با پدیده تخریب
برشی ( )shear destructionمواجه هستیم .هیچ کس
برای خارج کردن شامپو بدن آن را تکان نمی دهد ،ولی
برای خارج کردن سس این کار را می کند!
رئولوژی دانان برای اندازه گیری مقدار ژل گرایی یک
ماده از آزمون پسماند ( )hysteresisاستفاده می کنند.
برای مثال ،در مدت  1 minتنش از  0 Paبه 100 Pa
رسانده شده و بالفاصله پس از گذشت  1 minاز

 100 Paبه  0 Paبرگردانده می شود (شکل  .)1گرفتن
داده به شکل  1 pt/sانجام می شود .در این شکل محور
عمودی تنش برشی و محور افقی سرعت برش است.
اگر سطحی میان دو منحنی رفت و برگشت وجود
نداشته باشد ،در این حالت ،ماده ژل گرا نیست .ممکن
است سیال مورد آزمایش رفتار نیوتنی نشان دهد ،زیرا
سیاالت نیوتنی ژل گرا نیستند .به عبارتی ،منحنی های
رفت و برگشت تنش برشی در برابر سرعت برش این
سیاالت ،بر یک دیگر منطبق است .سیاالت شبه پالستیک
و دیالتانت ممکن است ژل گرا (روان شونده در اثر
برش) یا رئوپکتیک (گرانروشونده در اثر برش) باشند.
با رسم منحنی تنش برشی بر حسب سرعت برش
برای هر دو مسیر رفت و برگشت ،مشاهده می شود که
تنش های مسیر رفت بیشتر از تنش های مسیر برگشت
است .در اینجا باید سطح بین دو منحنی رفت و برگشت
بر حسب پاسکال بر ثانیه ( )Pa/sمحاسبه و به عنوان
مقدار ژل گرایی سامانه گزارش شود .شکل های  1و 2
ژل گرایی یک نمونه سس مایونز را نشان می دهند .در
این نمودارها تنش بر حسب سرعت برش رسم شده
است .اختالف بین نمودارها مربوط به مقدار روغن و
جایگزینی آن با آب به همراه غلظت دهنده های بر پایه
نشاسته است.
دیده می شود ،با کاهش روغن و جایگزینی آن با
آب (به همراه نشاسته) سفتی مایونز بیشتر می شود .در
شکل  1نمودار آبی رنگ مربوط به نمونه بدون آب
و نمودارهای سبز و قرمز مربوط به مایونزهایی هستند
که مقداری (تا حدود  50درصد) از روغن آن ها با آب
جایگزین شده است .دو نمونه حاوی آب و نشاسته به
طور مجزا در شکل  2نشان داده شده اند.
در شکل  3تغییرات ساختار این ماده غذایی و ایجاد
تنش تسلیم باالتر با جایگزینی بیشتر روغن سس (که
برای سالمتی زیان بار است) با آب و نشاسته نشان
داده شده است .زمان آزمایش هر تنش برشی در این
شکل  50 sاست .همان طور که از نتایج استنباط می شود،
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جایگزینی روغن با آب از یک سو باعث بیشتر شدن
سفتی ساختار می شود و از سوی دیگر ،مصرف روغن
را در این ماده غذایی کاهش می دهد.
نکته دیگری که توجه به آن حائز اهمیت است،
استفاده از رئومترهای تنش ثابت به جای رئومترهای

سرعت ثابت برای بررسی ساختار مواد غذایی و
فرمول بندی های دارویی است .دلیل این مطلب نقش
جریان های آزاد ( )free flowدر بررسی پدیده هایی
مانند ته نشین شدن ،ژل گرایی ،شره کردن و غیره است.
در رئومترهای تنش ثابت ما با آزمایش های دقیق تر و

شکل -1نمونه سس مایونز با روغن و بدون آب.

شکل  -2نمونه سس مایونز با آب و نشاسته جایگزین روغن.

شکل  -3منحنی آبی نشانگر رفتار جریانی سس مایونز روغن دار و منحنی های قرمز ،سبز و مشکی نمایانگر رفتار
جریانی سامانه هایی است که مقادیری از روغن آن ها با آب و نشاسته جایگزین شده است.
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عضویت انجمن در کنگره بین المللی رئولوژی
کنگره بین المللی رئولوژی ( )International Congress on Rheology, ICRدر سال
 1953در آکسفورد انگلستان تشکیل شد .اعضای  ICRگروه های ملی یا فراملی هستند .رئیس
و دبیر  ICRاعضای قانونی هستند که به طور معمول رئیس ،یکی از سازمان دهنده های کلیدی
آخرین کنگره رئولوژی است .در هر کنگره بین المللی ،رئیس کنگره مختصری از فعالیت های
رئولوژی در سطح جهان را ارائه می دهد.
هدف  ،ICRارائه عالیق گروه های سازمان یافته از رئولوژی دانان (مانند انجمن ها) و
رئولوژی دانان مستقل از تمام دنیا با توجه به جنبه های بین المللی تبادل اطالعات ،انتشار دانش و گسترش علم رئولوژی
است .برای دست یابی به این اهداف ،محل و زمان تقریبی کنگره های چهارساالنه رئولوژی تعیین و اعالم می شود .این
کار به گروه های میزبان در طرح ریزی و سامان دهی این کنگره از طریق فراهم آوری اطالعات ،کمک به انتشار آن ها،
ترویج اطالعات انجمن ها یا گروه های ملی مرتبط با رئولوژی با انجام تبلیغات و برقراری ارتباط با شرکت کنندگان
عالقه مند و نیز با سایر انجمن های بین المللی به عنوان الزمه پیش برد عالیق رئولوژی دانان و علم رئولوژی است.
عمده همایش های رئولوژی در آمریکای شمالی ،اروپا و آسیا همچنان به جذب تشکل های رئولوژی دانان ادامه
می دهند .کنگره  2008در مونتری کالیفرنیا با جذب بیش از  1000شرکت کننده از سراسر جهان به یکی از بزرگ ترین
کنگره های رئولوژی تبدیل شد .کنگره  2012در لیسبون پرتغال نیز موفق به جذب  962شرکت کننده از  39کشور جهان
شد .این رشد در جامعه رئولوژی ،نشانگر موقعیت مهم این علم در معرفی چالش های فناورانه موجود در انرژی ،محیط
زیست و تولید در تمام دنیاست.
طی مراسم بازگشایی در هر کنگره  ،ICRرئیس کنگره مختصری از جایگاه رئولوژی در سطح جهان را ارائه می دهد.
در مراسم بازگشایی هفدهمین کنگره بین المللی رئولوژی ،که در کیوتوی ژاپن طی روزهای  18تا  23مردادماه سال
جاری برگزار شد ،رئیس کنگره اعالم کرد که انجمن رئولوژی ایران متقاضی ملحق شدن به  ICRاست.
پروفسور  Manfred H. Wagnerرئیس کمیته بین المللی  ،ICRدر پی درخواست عضویت انجمن رئولوژی ایران و
ارسال مدارک شامل اساسنامه انجمن ،اسامی هیئت مدیره و مدارک مربوط به برگزاری اولین همایش رئولوژی در ایران،
از سرکار خانم دکتر فاطمه گوهرپی برای حضور در کمیته بین المللی دعوت کرد.
دکتر گوهرپی با حضور در کمیته ،ارائه کلیه مدارک پیش گفته و تاکید بر لزوم الحاق انجمن رئولوژی ایران به ICR
به عنوان تشکلی نوپا به منظور ارتقای سطح علم رئولوژی و فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد رئولوژی دانان جوان
کشور ،موفق به جلب نظر اعضای کمیته بین المللی  ICRشده و مصوبه الحاق انجمن رئولوژی ایران به  ICRرا کسب
کند .الزم به ذکر است ،این جلسه در توکیو-ژاپن برگزار شد و در آن افزون بر خانم دکتر گوهرپی ،رئیس انجمن ،خانم
دکتر نادره گلشن ابراهیمی رئیس کمیته دانشجویی و عضو هیئت مدیره انجمن نیز حضور داشت .بنا به پیشنهاد اعضای
کمیته  ICRانجمن رئولوژی ایران به لحاظ منطقه ای به انجمن رئولوژی اروپا  AERCمحلق می شود .محل برگزاری
کنگره بعدی در  4سال آینده کشور برزیل است.
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حضور انجمن رئولوژی در دوازدهمين سمينار بين  المللي علوم و تكنولوژي پليمر
)(ISPST 2016

دوازدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر ( )ISPST 2016طي روزهاي  12تا  15آبان ماه سال جاري
در محل سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي برگزار شد .در اين سمينار بيش از  800نفر از اساتيد ،دانشجويان و
پژوهشگران دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،مراكز علمي و صنعتي و پتروشيمي از سراسر كشور حضور داشتند .مطابق روال
سمينارهاي گذشته ،سخنرانان کلیدی از اساتید بنام دانشگاه های مختلف به ارائه مطالب خود پرداختند .سه تن از
سخنرانان را اعضای هیئت مدیره انجمن رئولوژی ایران تشکیل می دادند .دکتر حسین نازکدست عضو هیئت مدیره و
رئیس کمیته علمی انجمن سخنرانی خود را با عنوان آمیخته های پلیمری دارای نانو ذرات ارائه کرد.
دکتر بابک کفاشی نائب رئیس انجمن ضمن ارائه سخنرانی خود تحت عنوان خواص رئولوژی و گرانروکشسانی به
عنوان ابزاری مفید برای شناسایی زیست نانوکامپوزیت های نوین و مواد ژلی در دارورسانی ،سامانه های ضدمیکروب
و ضد باکتری و ساخت داربست ها ،درباره نقش این خواص در مطالعه همزمان خواص گرمایی و خواص جریان و نیز
استفاده از این خواص در شناسایی مواد نوین دارورسانی و به کار رفته در مهندسی بافت مطالبی ارائه کرد.
یکی دیگر از سخنرانان کلیدی ،دکتر احمد رمضانی عضو هیئت مدیره انجمن با عنوان سخنرانی طراحی و ساخت
داربست های رسانا برای بازسازی عصب بود.
انجمن در نمایشگاه جنبی  ISPST 2016نیز حضور داشت .در این نمایشگاه به معرفی انجمن در این محفل علمی
کامال تخصصی پلیمر پرداخته شد که مورد استقبال نیز واقع شد.

5

شماره  ،3پاییز 1395

فراخوان همایش

فراخوان دومین همایش ملی
نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط
دومین همایش ملی یک روزه نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط از سوی انجمن رئولوژی ایران در روز سه شنبه دوم خرداد
ماه  1396در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
در پی برگزاری موفق اولین همایش ملی در خردادماه سال گذشته ،هیئت مدیره انجمن رئولوژی در نشست خود مقرر کرد
تا دومین همایش ملی را نیز برگزار کند .این همایش قرار است با پذیرش مقاله و ارائه آن به شکل پوستر همراه باشد .بنابراین
از کلیه اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران مراکز علمی و صنعتی و متخصصان دعوت می شود تا با حضور خود و ارسال مقاله در
برگزاری هر چه پربارتر این همایش نقش آفرینی کنند .الزم به ذکر است ،سخنرانی های کلیدی از سوی متخصصان شاخص علم
رئولوژی در زمینه های موضوعی همایش به همراه کارگاه رئومتری به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.
عنوان همایش :دومین همایش ملی "نقش رئولوژی در فناوری های مرتبط"
تاریخ و محل برگزاری :سه شنبه  2خرداد ماه  ،1396دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محورهای همایش - :مبانی رئولوژی و ارتباط آن با صنایع مختلف
 نقش رئولوژی در فراورش پلیمرها نقش رئولوژی در صنایع دارویی و زیست مواد نقش رئولوژی در صنایع نفت نقش رئولوژی در صنایع غذاییتاریخ های مهم:

هزینه ثبت نام:

فراخوان اولیه

 1دی ماه  1395تا  15فروردین 1396

داوری مقاالت

 15فروردین  1396تا  30فروردین 1396

اعالم پذیرش

 2اردیبهشت 1396

دریافت پوستر مقاالت

 30و  31اردیبهشت 1396

روز برگزاری

 2خرداد 1396

هزینه ثبت نام

عادی (ریال)

عضو انجمن (ریال)

دانشجویان

700.000

500.000

اعضای هیئت علمی و
کارشناسان مراکز علمی

1.500.000

1.000.000

شرکتها

4.000.000

3.000.000

انجمن رئولوژی ایران
مشاره  ،2تابستان 1395
مدیر مسئول :دکرت فاطمه گوهرپی
سردبری :دکرت بابک کفاشی
مدیر اجرایی :مهندس سلوی فرهنگ زاده
امور اجرایی و صفحه آرا :مهندس آرزو مریقامسی

به تمام شرکتکنندگان و ارائه دهندگان مقاالت به ترتیب گواهی
حضور و ارائه مقاله داده می شود.

آدرس دبریخانه :هتران ،خیابان حافظ ،دانشگاه صنعتی
امریکبری ،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ،طبقه سوم،
دبریخانه اجنمن
مشاره متاس021-64542437 :
پست

الکرتونیکISOR@aut.ac.ir :
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