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خبرنامه

انجمن رئولوژی ایران
سرمقاله

بهار  96در حالی از راه میرسد که سال  95با همه
وقایع تلخ و شیرینش در حال رفتن است .سالی که با وجود
اخبار مسرتبخش ارتقای جایگاه کشور در تولید علم و
صدها خبر ریز و درشت دیگر ،تحتالشعاع حادثه تلخ
ساختمان پالسکو و از دست رفتن تعدادی از هموطنان
زحمتکش قرار گرفت .اما با وجود این معضالت نباید
دست از تالش در راه گسترش علم برداشت که مرد ره
نهراسد از فراز و نشیب.
انجمن رئولوژی ایران که به یاری خداوند و به همت
تنی چند از اساتید در اواخر سال  94پایه گذاری شد ،با
برگزاری اولین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری های
مرتبط به جامعه علمی اعالم موجودیت کرده و سعی
در تبیین ارتباط این علم با فناوری های مختلف داشت.
بی شک ،این تالش به بار نشست و این همایش یک روزه
با بیش از  150شرکت کننده مورد استقبال واقع شد .این
موضوع ،هیئت مدیره انجمن را بر آن داشت تا تصمیم به
برگزاری دومین همایش ملی در  2خرداد  96گیرد ،با این
تفاوت که تعدادی مقاله نیز پذیرش شده و به شکل پوستر
ارائه شوند .امید میرود ،اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران
گرامی مراکز علمی و صنعتی کشور با ارسال مقاالت و
شرکت فعال در این همایش به یاری انجمن شتافته و
در راه گسترش علم رئولوژی در ایران و ایجاد شناخت
کافی درباره ابعاد گسترده کاربردهای آن ،انجمن را یاری
فرمایند .باشد که این همایش ملی به همایشی بین المللی
بدل شود و این محفل علمی بتواند گامی در این راه
بردارد ،هر چند که با عضویت انجمن رئولوژی ایران در
کنگره بین المللی رئولوژی گام نخست آن برداشته شد ،اما
بی همراهی شما عزیزان این کار میسر نشود .با تبریک سال
نو و امید موفقیت برای تمام پژوهشگران کشور.

در این شماره می خوانید:
 wسرمقاله

 wشیمی -رئولوژی

 wعضویت انجمن در کنگره بین المللی رئولوژی
 wپوستر دومین همایش

 wاولین سخنرانی انجمن

 wفراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در
فناوری های مرتبط

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.

خبرنامه انجمن رئولوژی ایران
آگهی میپذیرد.
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شیمی  -رئولوژی
* دکتر اسماعیل قاسمی
دبیر انجمن رئولوژی ایران

امروزه استفاده از پليمرهاي گرماسخت در صنايع
مختلف از قبيل هوا-فضا ،خودرو ،ورزشي و نظامي
كامال گسترش يافته و به علت ارائه خواص مناسب
مورد توجه بسيار قرار گرفته است .طراحي و كنترل
فراورش اين مواد معموال به شكل سعي و خطا انجام
مي شود .هدف بر اين است كه پيش از پيشرفت
واكنش ايجاد اتصاالت عرضي در اين مواد ،شكل
نهايي قطعه تثبيت شود .با اين وجود در دو دهه
اخير ،تالش هايي براي درك عميق تر و علمي تر
از اين فرايندها با استفاده از شبيه سازي ،سينتيك و
شيمي -رئولوژي انجام شده است تا از اتالف مواد
اوليه جلوگيري شود .همچنين ،طراحي هاي بهينه با
استفاده از روش هاي علمي تر در زمان هاي كمتري
انجام شوند .در اين راستا ،روش هاي مرسوم فراورش
پليمرهاي گرماسخت از قبيل قالب گيري هاي انتقالي،
تزريقي ،فشاري ،تزريقي مايع و تزريقي واكنشي مد
نظر قرار گرفته و سعي شده است تا با استفاده از اين
روش ها  ،بهينه سازي شوند.
يك مدلسازي خوب براي اين فرايندها بايد شامل
شكل هندسي قطعه ،شرايط مرزي ،خواص پليمر پايه،
مدل سينتيكي ،مدل شيمي-رئولوژي ،معادالت انتقال و
آثار نقطه ژل باشد .مدل شكل قطعه كه معموال به
صورت دو و سه بعدي ارائه مي شود ،نيازمند جرئيات
كامل براي شبيه سازي عددي است .شرايط اوليه و
مرزي از قبيل سرعت حجمي ،دماي مذاب ،بيشينه
فشار تزريق و بيشينه زمان پخت نيز بايد از پيش
مشخص باشد .افزون بر اين ،خواص فيزيكي مواد
از قبيل چگالي ،گرماي ويژه و رسانندگي گرمايي
نيز مورد نياز است .در كنار موارد ياد شده بايد به
اين نكته توجه داشت ،مدل سازي خوب و موفق در
گرو داشتن درك عميقی از سينتيك واكنش ،تغييرات
گرانروي با پيشرفت واكنش و آثار نقطه ژل است.
بررسي تغييرات گرانروي با پيشرفت واكنش و آثار

نقطه ژل را شيمي-رئولوژي مينامند .در نهايت با تركيب
معادالت انتقال (جرم ،انرژي و اندازه حركت) و با
جاي گذاري موارد ياد شده در اين معادالت ،مي توان
مدل خوبي را براي پليمرهاي گرماسخت به دست
آورد .با حل اين معادالت به شكل عددي ،عواملي
نظير گرانروي ،دما و درجه تبديل واكنش در تمام
مراحل فرايند حاصل مي شود .اين مراحل معموال
شامل پرشدن قالب ،تراكم مواد و ايجاد اتصاالت
عرضي است كه نتيجه حاصل از يك مرحله مي تواند
شرط مرزي براي مرحله بعدي باشد.
براي بررسي سينتيك واكنش رزين هاي گرما سخت
معموال از روش گرماسنجي روبشي تفاضلي ()DSC
به دو حالت هم دما و ناهم دما استفاده مي شود .در اين
آزمون فرض بر اين است كه تغييرات آنتالپي ثبت
شده به وسيله دستگاه ( )dQ/dtمتناسب با تغييرات
درجه و پيشرفت واكنش ( )αبه صورت زير است:

اين معادله را مي توان به شكل زير هم نوشت:

مقدار كلي آنتالپي توليد شده واكنش
در اين جا،
است كه از آزمون  DSCدر حالت ناهم دما به دست
مي آيد .با انتگرال گيري از اين معادله مي توان تغييرات
درجه واكنش را با زمان محاسبه كرد .داده هاي حاصل
از اين آزمون را مي توان با مدل هاي خاص تطبيق داد.
اين مدل ها به دو دسته تجربي و مكانيكي دسته بندي
مي شوند كه مدل هاي تجربي بيشتر در كارهاي صنعتي
و مدل هاي مكانيكي كه از دقت بيشتري برخوردارند،
در كارهاي پژوهشي استفاده مي شوند .چند نمونه از
اين مدل ها در جدول  1آورده شده است.
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جدول -1مدل هاي مرسوم سينتيكي براي رزين هاي گرما سخت
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
d
)  K (1  
dt
  Ea 
K  A exp

 RT 
d
 K (1   ) 2
dt
 Ea
(K  A exp
)
RT
d
 K (1   ) n
dt
 Ea
(K  A exp
)
RT
d
 Ea 
 k exp

dt
 Rt 
ao  a :   a2 2

ﻣﺸﺨﺼﺎت
K

ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻋﺖ

A

ﺛﺎﺑﺖ

n

 Eaاﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ

ﻣﺪل
درﺟﻪ اول

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ

درﺟﻪ دوم

درﺟﻪ واﮐﻨﺶ

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ،رزﯾﻦ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ

درﺟﻪ nام

 a1 ،a0و  aﺛﺎﺑﺖ

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻧﻮاﻻك ﭘﺮ ﺷﺪه

ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪاي

رديابي رئولوژيكي سامانه هايي كه در آن ها واكنش
ایجاد اتصاالت عرضي در حال انجام است ،در طراحي
و بهينه كردن فرايند جريان براي توليد محصول
بسيار مهم و حياتي است .اين سامانه ها مي توانند از
مونومرهاي پخت پذیر با تابش دارای گرانروي كم،
مواد دوجزئي با گرانروي بیشتر و سياالت با گرانروي
بسيار زیاد را شاملشوند كه با گرما پخت ميشوند.
يك سامانه پليمري پیش از اينكه به نقطه ژل شدن
برسد ،شامل توزيعي از خوشه هاي محدود است.
در اين حالت ،محلول (سل) ناميده ميشود ،زيرا در
يك حالل خوب انحالل پذیر است .پس از اين نقطه

درشت مولكول هاي بسيار بزرگ و نامحلول وجود
دارند كه فقط قابلیت تورم در حاللها را دارند ،حتي
اگر جرمهاي مولكولي كم انحالل پذیر باشند .شكل 1
طرح واره ای از اين حالت را نشان ميدهد .در این
شکل α ،پيشرفت واكنش ایجاد اتصاالت عرضي بوده
كه مقدار آن بين  0-1است.
اگر در درجهاي از واكنش ایجاد اتصاالت عرضي،
كه رفتار ماده از حالت مايع به حالت جامد تبديل
ميشود ،نقطه ژل شدن بحراني در نظر گرفته شود،
اين نقطه از اهميت بسيار زیادی برخوردار است.
در واقع نقطهاي است كه وزن مولكولي بزرگ ترين

شكل -1طرح واره پيشرفت واكنش در رزين هاي گرما  سخت
3
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زنجير پليمري به سمت بينهايت ميل ميكند .شكل 2
تغيير رفتار سامانه از يك گرانروي نامحدود به مدول
کشسان در حال رشد را نشان ميدهد.
پژوهش های بسياری در باره روش هاي بدست آوردن
و تعيين اين نقطه انجام گرفته است .البته بايد توجه
داشت كه هيچ یک از اين روش ها قابلیت اندازهگيري
اين نقطه را به طور مستقيم ندارند .از اين روشها
مي توان به روش پراكنش نوري ،حل شدن در حالل
خوب ،نفوذپذيري NMR ، DSC ،و  IRرا نام برد.
به طور كلي در يك سامانه پليمري با واكنش ایجاد

شكل -2تغيير رفتار سامانه در نقطه انتقال مايع-جامد.

جدول -2مدل هاي رئولوژيكي براي اثر واكنش اتصاالت عرضي.
ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﻪ

 t1زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺮوي  C -η1ﺛﺎﺑﺖ

1
E
( C exp
)
t1
RT

ﻣﺪل
Macosko

 Eاﻧﺮژي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي

 ηoﮔﺮاﻧﺮوي اوﻟﯿﻪ  θ -ﺛﺎﺑﺖ

)η=ηoexp (θt

 Φﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ  K -ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻋﺖ

)    (T ) exp(kt

) η(Tﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎي ﮔﺮاﻧﺮوي

 c  Kt a
a  a1 , t  t c
a  a 2 , tc  t  t p

 aو Kﺛﻮاﺑﺖ

درﺟﻪ اول ﻫﻢدﻣﺎ
درﺟﻪ اول ﻧﺎﻫﻢدﻣﺎ
ﺗﺠﺮﺑﯽ

to, tp

a  a3 , t p  t
+

 Kﺛﺎﺑﺖ  t -زﻣﺎن ژل ﺷﺪن

1  Kt a
c
)
(
o

1 t 
t

t

c
t
1
  a log   b log
m
t
1 t
t  tc

log

a 1

t  tc

 ηmﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺘﻮﺳﻂ

 aو bﺛﻮاﺑﺖ

ﺗﺠﺮﺑﯽ )(3

a  3.5

c
 A Ba
(
)
o
 

 αدرﺟﻪ واﮐﻨﺶ در ﻧﻘﻄﻪ ژل

 Aو Bﺛﻮاﺑﺖ

 t+زﻣﺎن ژل ﺷﺪن

c
t
 (1   ) b
o
t

 bﺛﺎﺑﺖ

)  s  A  B(t / t 

s  c  1
o
Ev
 Ek 
 K k  (1   ) n exp 
dt
RT
 KT 
Ev
 Ek 
 K k  (1   ) n exp 
 dt
RT
 KT 

ﺗﺠﺮﺑﯽ )(2

 c   v 

 c   v 

 Aو Bﺛﻮاﺑﺖ
 ηvﮔﺮاﻧﺮوي اوﻟﯿﻪ  Ea -اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي

 KKﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻋﺖ Ek -اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ
 = nدرﺟﻪ وا ﮐﻨﺶ

ﻣﺪل ژل
ﻣﺪل ﻣﯿﮑﺮوژل )(1
ﻣﺪل ﻣﯿﮑﺮوژل )(2

آرﻧﯿﻮس درﺟﻪ اول ﻫﻢدﻣﺎ
آرﻧﯿﻮس درﺟﻪ nام
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اتصاالت عرضي ،گرانروي ميتواند تابعي از فشار (،)p
•

دما ( ،)Tزمان ( ،)tسرعت برش (  ) γو پركننده ( )Fبه
شکل زير باشد:
•

) η = η (T , P, γ , t , F

			
در اينجا كام ً
ال مشخص است كه عامل زمان به درجه
پيشرفت واكنش بازميگردد .پژوهش های بسیاری،
براي به دست آوردن اثر واكنش ایجاد اتصاالت عرضي
در سامانه هاي مختلف پليمري انجام شده است ،ولي
در خيلي از موارد جدا كردن اين عامل از بقيه عوامل
موثر (به ویژه سرعت برش) بسيار دشوار است.
در جدول  2مدل هاي رئولوژيكي مختلف براي
نشان دادن اثر واكنش ایجاد اتصاالت عرضي در

سامانه هاي مختلف درج شده است .دو روش براي
رديابي رئولوژيكي در اين سامانه ها وجود دارد:
الف -درحين واكنش ایجاد اتصاالت عرضي.
ب -بررسي مرحله به مرحله پس از تكميل قسمتي از
واكنش اتصاالت عرضي.
در روش اول ،محدوديتهايي در روش هاي
اندازهگيري ،به ویژه در مواردي وجود دارد كه
گرانروي سامانه بر اثر واكنش ایجاد اتصاالت عرضي
بشدت افزایش یابد .در روش دوم ،پس از انجام كامل
قسمتي از این واكنش آزمون هاي رئولوژيكي روي
آن انجام شده و نسبت به رزين پايه و درجه واكنش
سنجيده ميشود .بديهي است ،روش هاي آزمون پیش
و پس از نقطه ژل شدن كام ً
ال با هم تفاوت دارند.

مراجع
1. Halley P.J. and Mackay M.E., Chemorheology of Thermosets- An Overview, Polym. Eng. Sci.,
36, 5, 593-609, 1996.
2. Halley P.J. and George G.A., Chemorheology of Polymers from Fundamental Principles to Reactive Processing, Cambridge University, 2009.
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اولین سخنرانی انجمن
گزارش تصویری
اولین سخنرانی انجمن با عنوان "بررسی رئولوژی و
مورفولوژی آمیخته های پلیمری امتزاج ناپذیر"
توسط دکتر فرود عباسی -عضو هیئت علمی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

به اطالع اعضای محترم می رساند ،انجمن
رئولوژی ایران قصد دارد تا در هر فصل
سخنرانی علمی توسط اعضای هیئت علمی و
صنعتگران برتر برای آشنایی عالقه مندان به این
رشته ارائه دهد .اعضا می توانند اخبار سخنرانی
را از سایت و خبرنامه انجمن دریافت کنند.
مایه خوشوقتی است که آن انجمن را از نقطه
نظرات ارزشمند خود با پست الکترونیکی
مطلع سازید.
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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:
فراخوان اولیه

 1دی ماه  1395تا  30فروردین 1396

اعالم پذیرش

 15اردیبهشت 1396

دریافت پوستر مقاالت

 30و  31اردیبهشت 1396

روز برگزاری

 2خرداد 1396

هزینه ثبت نام:
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  ،4زمستان 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 شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاالت به ترتیب گواهی
حضور و ارائه مقاله داده می شود.
برای ثبت نام به نشانی  www.ir-sor.comمراجعه فرمایید.

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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