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خبرنامه

انجمن رئولوژی ایران
سرمقاله

انجمن رئولوژی از بدو تاسیس تا کنون ،گسترش ارتباطات
ملی و بینالمللی را در حوزه این علم ،سرلوحه کار خود
قرار داده است .ارتقای دانش ،آگاهی از آخرین پیشرفتها و
جهتگیری پژوهشها در راستای رفع نیازمندیهای صنعت
و ابداع فناوریهای نوین نیازمند برقراری ارتباط میان
پژوهشگران و متخصصان است .همایش علمی تخصصی
محفلی است که اساتید ،دانشجویان و متخصصان را گرد
هم میآورد تا ضمن تبادل اطالعات ،انتشار دانش و توسعه
علم رئولوژی را در سطح بینالمللی سهولت بخشد .معرفی
توانمندیهای بالقوه و بالفعل جامعه متخصص تنها در سایه
برپایی این گونه محفلها میسر است .از این رو ،هیئت
مدیره در راستای معرفی انجمن ،ارائه دستاوردهای علمی و
سودهی به عالقهمندی دانشآموختگان در این زمینه ،اولین
همایش ملی را در سال گذشته برپا داشت که مورد استقبال
واقع شد .در پی آن ،دومین همایش ملی نقش رئولوژی در
فناوریهای مرتبط در خرداد سال جاری برگزار میشود که
همراه با پذیرش مقاالت به صورت پوستر است .در همین
راستا ،اقدام بهنگام عضویت انجمن رئولوژی ایران در کمیته
بینالمللی رئولوژی ( )ICRخود نوعی معرفی انجمن و
جامعه متخصص این علم در ایران است .این موضوع
انگیزه ای برای تصمیم گیری هیئت مدیره درباره برگزاری
همایش بین المللی در سال آینده شد .امید می رود ،با
یاری شما اعضای محترم انجمن و مشارکت پژوهشگران
و متخصصان گرامی شاهد برگزاری اولین همایش
بین المللی رئولوژی در کشور باشیم تا با بسترسازی
مناسب ،بتوان زمینه همکاری های بین المللی جامعه
دانشگاهی کشور را فراهم آورد.

در این شماره می خوانید:
 wسرمقاله

 wمقدمه ای بر رئولوژی گل حفاری
 wانجمن رئولوژی اروپا

 wبرنامه دومین همایش ملی

 wپوستر دومین همایش ملی رئولوژی

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.

اعضا میتوانند مقاالت خود را برای چاپ

در خبرنامه انجمن به پست الکترونیکی انجمن

ارسال فرمایند تا مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد.
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مقدمهای بر رئولوژی گل حفاری
      * دکتر محمد صالحی برمی
بازرس انجمن رئولوژی ایران

برای آگاهی بیشتر درباره گل حفاری ،مدل های
رئولوژیکی دانش ضروری به شمار می روند .مدل های
رئولوژیکی برای شبیه سازی ویژگی های گل حفاری در
شرایط پویا استفاده می شوند .با این دانش ،شما توانایی
تعیین ویژگی های کلیدی را نظیر چگالی گردشی معادل
( ،)equivalent circulating densityافت فشار در
سامانه و بهره وری تمیزکاری چاه ،خواهید داشت.

سیال حفاری دارای سه نظام جریانی قالبی (plug
 ،)flowجریان الیه ای ( )laminar flowو جریان
تالطمی ( )turbulent flowاست .شکل  1این نظا های

جریانی را در نمودار تنش برشی  -سرعت برش نشان
می دهد .میان هر نظام ،منطقه گذاری وجود دارد که
در آن نظام جریان در حال تغییر است.

جریان قالبی
جریان قالبی تنها با یک سرعت برش بسیار کم و زمانی
اتفاق می افتد که گل در مرحله ژل قرار دارد .سرعت
گل در مرکز طوق ( )annulusبرابر سرعت در دو طرف
دیواره است.
جریان الیه ای
جریان الیهای معموالً در سرعت جریان کم رخ میدهد.
در این حالت ،گل حفاری در مرکز بیشترین سرعت و
در دیواره کمترین سرعت را داراست .در جریان الیهای،

شکل  -1نظام های مختلف جریان.

جریان دارای الگوی قابل پیشبینی بوده و سرعت برش
تابعی از تنش برشی سیال است .بنابراین ،معادالت استفاده
شده برای جریان الیهای همان مدلهای جریان سیال،
مانندنیوتنی ( ،)Newtonianپالستیک بینگهام (Bingham
 )plasticو توانی ( )power lawهستند.

جریان تالطمی
حرکت سیال در ناحیه جریان تالطمی در معرض نوسانات
موضعی و تصادفی در جهت جریان و سرعت سیال
است .در جریان تالطمی ،پیدا کردن معادالت مناسب
برای توصیف مدل های جریان سیال به دلیل بی نظمی
آن دشوار است .در عمل ،بسیاری از پژوهشگران از
معادالت تجربی برای بررسی ارتباط پارامترهای جریان
در این ناحیه استفاده می کنند .به خاطر داشته باشید ،گل
حفاری دقیقا از مدل خاصی پیروی نمی کند .با این حال،
یک یا چند مدل وجود دارد که می توان از آن ها برای
پیش بینی رفتار جریان سیال حفاری در محدوده های
ویژه استفاده کرد .مدل های رئولوژیکی نیازمند درک
بهتر برای بررسی رفتار رئولوژیکی گل حفاری ،عبارتند
از :نیوتنی ،پالستیک بینگهام ،توانی و مدل هرشل –
بالکلی (.)Hershel-Bulkley

مدل نیوتنی
مدل سیال نیوتنی ساده ترین مدل رئولوژیکی است.
توصیف این مدل با روش ریاضی بدین صورت است:
رابطه خطی و مستقیم میان تنش برشی ( )N/m2و سرعت
برش ( )s-1است که از مبدا مختصات عبور می کند
(شکل  .)2گرانروی سیال نیوتنی برابر شیب این منحنی
است و هر سیال نیوتنی تنها یک مقدار گرانروی در هر
سرعت برش دارد.

چه سیاالتی رفتار نیوتنی دارند؟
برای پیش بینی رفتار سیالی که حاوی ذرات بزرگ تر از
مولکول های خود سیال نباشد ،می توان از مدل نیوتنی
استفاده کرد .نفت سبک ،آب و محلول نمک همگی
نمونه هایی از سیال نیوتنی هستند .رفتار سیال نیوتنی
2
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نمی تواند بیانگر رفتار سیال حفاری باشد ،زیرا گرانروی
آن با سرعت برش تغییر نمی کند .با این حال ،رفتار
سیال حفاری به مراتب پیچیده تر از رفتار سیال نیوتنی
ساده است و سیاالت حفاری منحصرا رفتارهای متنوعی
در جریان از خود نشان می دهند .بزرگ ترین تفاوت
میانسیال نیوتنی و گل حفاری واکنش بین ذرات ریز
معلق در گل حفاری است.
شکل  3تفاوت بین سیال نیوتنی و گل حفاری را در
نمودار تنش برشی -سرعت برش نشان می دهد .دو نکته
مهم برآمده از شکل  3به شرح زیر است:
  نمودار گل حفاری خط مستقیم نیست .این بدانمعنی است که گرانروی مقدار ثابتی نیست.
 تنش برشی در سرعت برش صفر ،صفر نیست.در سیال حفاری ،مقاومت داخلی وجود دارد که
برای حرکت سیال از شرایط ایستا ( ،)staticباید بر آن
غلبه کرد .شکل  3به وضوح نشان می دهد ،مقدار ثابت
برای گرانروی گل حفاری وجود ندارد ،اما این مقدار با
افزایش سرعت برش کمتر می شود.

مدل پالستیک بینگهام
متداول ترین مدل برای تعیین رفتار رئولوژیکی سیاالت
غیرنیوتنی ،مدل پالستیک بینگهام است .در این مدل،
فرض بر این است که سرعت برش به شکل خط مستقیم
تابعی از تنش برشی است .نقطه ای که در آن سرعت
برش برابر صفر است" ،نقطه تسلیم" یا تنش آستانه
نامیده می شود .افزون بر این ،شیب منحنی تنش برشی و
سرعت برش گرانروی پالستیک نامیده می شود .اگرچه

شکل  -2مدل سیال نیوتنی.

شماره  ،5بهار 1396

مدل پالستیک بینگهام برای تشخیص گل حفاری نتایج
قابل قبولی دارد ،اما برای محاسبات هیدرولیکی از دقت
کافی برخوردار نیست .گرانروی پالستیک و نقطه تسلیم
با استفاده از معادالت زیر قابل محاسبه اند:
()1

ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  – 300rpmﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  = 600rpmﮔﺮاﻧﺮوي ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ )(PV
()2
ﮔﺮاﻧﺮوي ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ) - (PVﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  = 300rpmﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ )(YP

مدل توانی
مدل توانی یکی دیگر از مدل های به کار رفته برای
توصیف رفتار سیاالت غیرنیوتنی است .در این مدل،
تنش برشی و سرعت برش با استفاده از معادله توانی به
شکل زیر با هم ارتباط می یابند:

شکل  -3سیال حفاری و سیال نیوتنی در نمودار
تنش برشی-سرعت برش.

شکل  -4مدل سیال پالستیک بینگهام.
3
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شکل  -5مدل سیال توانی.

()3

(nسرعت برش) = Kتنش برشی

که Kشاخص قوام ( )consistency indexسیال و n

ضریب توانی است.
با استفاده از گرانروی سنج ،تنش برشی در
سرعت های  300و  600 rpmاندازه گیری شده و با
استفاده از معادالت زیر مقادیر  Kو  nمحاسبه می شود:
()4

)ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در  / 300rpmﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه در n =3/32log(600rpm

()5

( / 511عدد خوانده شده در K = 5/11)300 rpm

ضعف مدل توانی در این است که در سرعت برش
صفر مقدار تنش برشی برابر صفر می شود ،از این رو
با این مدل نمی توان رفتار رئولوژیکی گل حفاری را

شکل  -6مدل سیال هرشل – بالکلی.
پیش بینی کرد که دارای استحکام برشی باقی مانده در
سرعت برشی صفر است.
مدل هرشل  -بالکلی
مدل هرشل  -بالکلی ،مدلی بهبود یافته بر پایه مدل توانی
است که می تواند در تطابق با رفتار واقعی گل حفاری
در سرعت های برشی کم باشد .این مدل به شکل معادله
زیر بیان می شود:
()6

(nسرعت برش) + Kتنش تسلیم = تنش برشی

تنش تسلیم به طور معمول از مقدار تنش در سرعت برش
 3 rpmخوانده می شود .مقادیر  nو  Kاز مقادیر خوانده
شده در سرعت های  300 rpmو  600محاسبه شده یا به
روش درون یابی از روی منحنی تعیین می شوند.
برای سیال نیوتنی مقدار  nبرابر  1و برای گل حفاری
مقدار آن همیشه کمتر از  1است.
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انجمن رئولوژی اروپا

انجمن رئولوژی اروپا
انجمن رئولوژی اروپا با عنوان ( European Society of Rheology (ESRمتشکل از 16
کشور عضو ،در سال  2004میالدی تاسیس شده و با ارائه اساسنامه و فعالیت های انجمن های
رئولوژی مستقل در اروپا به انجمن رئولوژی بین المللی (ICR (The International Committe on Rheology
پیوسته است .رئولوژی به عنوان علم تغییر شکل جریان ماده است و در زمینه های مختلف در بررسی خواص
مواد و پیش بینی رفتار آن ها استفاده می شود .مطابق اساسنامه ،انجمن رئولوژی اروپا ( )ESRمتشکل از تمام
پژوهشگران در زمینه رئولوژی است که هم در تحقیق و توسعه صنعتی و هم در پژوهش های علمی و دانشگاهی
مشغول هستند .بنابراین ،این انجمن محیط بسیار مساعدی را برای مهندسان ،فیزیک دانان ،شیمی دانان فراهم
آورده است که عالقه مشترکی در رئولوژی دارند.
الزم به ذکر است ،عضویت در انجمن رئولوژی اروپا برای کلیه انجمن های رئولوژی اروپایی ،گروه های
وابسته به رئولوژی و نیز افراد عالقه مند که اعضای مستقل نامیده می شوند ،آزاد است .از اهداف این انجمن
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1تشویق اعضای اروپایی و بین المللی در راستای گسترش همکاری های بین المللی در تمام زمینه های رئولوژی،
 -2ارتقای دانش رئولوژی و فعالیت در سطح ملی و بینالمللی برای گرفتن بودجههای پژوهشی در زمینه رئولوژی،
 -3آموزش دهی به عنوان عامل راهبر کنفرانس ها در راستای سازمان دهی گردهمایی ها در زمینه رئولوژی،
 -4جمع آوری اطالعات کنفرانس ها و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی از طریق وب سایت ،ESR
 -5امکان جست وجو و دست یابی به نشریات رئولوژی.
انجمن رئولوژی اروپا هر ساله با همکاری انجمن رئولوژی یک کشور اروپایی کنفرانس بین المللی AERC
را برگزار می کند .اعضای انجمن  ESRبه نشریات  RheologicaActaو  Applied Rheologyرا دارند .این
نشریات از بهترین نشریات تخصصی در زمینه رئولوژی هستند و هر سال پژوهش های بسیاری از سراسر جهان
در آن ها به چاپ می رسد .پروفسور فیشر از دانشگاه  ETHزوریخ کشور سوئیس ،رئیس انجمن رئولوژی از
 2017تا  2022است.
در سال  2017انجمن رئولوژی اروپا به طور هم زمان با کنفرانس رئولوژی کشورهای اسکاندیناویکنفرانس
 AERCرا در دانمارک طی روزهای  3تا  6آوریل برگزار کرد .در این کنفرانس ،جایزه وایزنبرگ  2017به
پروفسور فیلیپ کاست ( )Philippe Coussotاز دانشگاه  ESTپاریس تعلق گرفت .پروفسور کاست پژوهش های
گسترده ای در علوم پایه و مهندسی و خواص تیکسوتروپی تعلیق های غلیظ داشته است.
نماینده انجمن رئولوژی ایران در کنفرانس  AERC 2017شرکت داشت .در جلسه انجمن رئولوژی بین-
المللی  ICRاعالم شد ،در سال آینده اولین کنفرانس بین المللی رئولوژی در ایران برگزار خواهد شد.
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برنامه دومین همایش ملی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ " ﻧﻘﺶ رﺋﻮﻟﻮژي در ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ"
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  2ﺧﺮداد ﻣﺎه 1396
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

800- 8:30
8:30- 8:45

ﻗﺮآن و ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

8:45-9:00

دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪي  -رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ و رﻧﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

9:00- 9:15

دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﻫﺮﭘﯽ -رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﺋﻮﻟﻮژي اﯾﺮان

9:15- 9:30

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎزﮐﺪﺳﺖ -دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻗﺮﯾﺸﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان
9:30- 10:00

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن آﻣﯿـﺰهﻫـﺎي ﻻﺳـﺘﯿﮑﯽ از درون داي اﮐﺴـﺘﺮودر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪلﻫـﺎي رﺋﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ وﯾﺴـﮑﻮزﯾﺘﻪ
ﻏﯿﺮﻧﯿﻮﺗﻮﻧﯽ و وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﺻﺮﯾﺢ

10:00 –10:30

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﯿﺮﭼﺮاﻏﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ
ﻧﻘﺶ رﺋﻮﻟﻮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮاص ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ PE100

10:30 –11:00
11:00 –11:30
11:30 –12:00
12:00 –12:30

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺮﯾﺮﯾﺎن -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﮐﺎرﺑﺮد رﺋﻮﻟﻮژي در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﻮي-داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
رﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺎﯾﻮ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ راﻫﯽ  -ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎرپ ) (SHARPدر ﺧﺼﻮص ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻗﯿﺮﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه

12:30 –13:30

ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻤﺎز

13:30 –14:00

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﮐﻔﺎﺷﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

14:00 –14:45

ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺮﯾﺎن اﺳﯿﻼﺗﻮري ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻮازي و ﻋﻤـﻮدي ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎي
رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ

14:45 –15:30
15:30 –16:15

دﮐﺘﺮ ﻧﺎدره ﮔﻠﺸﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
رﺋﻮﻣﺘﺮي ﮐﺸﺸﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري رﻧﮓ و ﭘﻮﺷﺶ
رﺋﻮﻟﻮژي در ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮓ و ﭘﻮﺷﺶ
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ
دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ – دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ

16:15 –16:45

ﺗﻘﺪﯾﺮو اﻫﺪاي ﺟﻮاﯾﺰ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ اﯾﺮان

16:45 –17:00

درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ
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دومین همایش ملی

انجمن رئولوژی ایران
مشاره  ،4زمستان 1395

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.

مدیر مسئول :دکرت فاطمه گوهرپی
سردبری :دکرت بابک کفاشی
مدیر اجرایی :مهندس سلوی فرهنگ زاده
امور اجرایی و صفحه آرا :مهندس آرزو مریقامسی
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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