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قرار گیرد.

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید شاهد حضور مشتاقانه 
تحصیالت  مقطع  به ویژه  مختلف،  مقاطع  در  دانشجویان 
تکمیلی در دانشگاه ها هستیم. امروزه با توجه به معضالت 
به  جامعه  آحاد  تمام  که  فکری  درگیری های  و  اجتماعی 
نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند، بی شک روی محیط 
سیاست گذاری های  بود.  نخواهد  بی تاثیر  نیز  تحصیلی 
آموزشی باید به گونه ای باشد که ضمن به حداقل رساندن 
ارتقایی  بپردازد  نیز  کیفی  ارتقای  به  معضالت  و  تنش ها 
امکانات  دانشگاه های کشور است. گسترش  مبرم  نیاز  که 
می تواند  دستاندرکاران  سوی  از  بیشتر  حمایت  و 
انجمن های  نقش  بی شک  باشد.  کار  این  راه گشای 
علمی، که خود تشکل های علمی و تخصصی از جامعه 
ارتقای کیفی  دانشگاهی هستند، در سیاست گذاری و 
برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی بر هیچ 
کس پوشیده نیست. نقشی که  ایفای آن نیازمند حمایت 
از  دولت،  گسترده تر،  حوزه  در  و  علوم  وزارت  گسترده 
در  انجمن ها  حضور  اثربخشی  است.  علمی  انجمن های 
به  نیازمند  پزوهشی  و  علمی  سیاست گذاری های  حوزه 
کارگیری راهبردهای اساسی است. در این میان، شناسایی 
بالفعل انجمن های علمی در سایه  بالقوه و  توانمندی های 
رتبه بندی صحیح آن ها و ایجاد انگیزش برای ارتقای سطح 
انجمن ها در سایه اعمال سیاست های تشویقی میسر است. 
علمی  انجمن های  از  معنوی  و  مالی  حمایت  پیش بینی 
راهبردی  برنامه های  تدوین  در  سیاست گذاران  سوی  از 
برای پررنگ کردن حضور  بلند مدت  برنامه ریزی  کالن و 
و  آموزشی  سیاست گذاری های  در  علمی  انجمن های 
پژوهشی کشور در حوزه های تخصصی مختلف می تواند 

از عوامل موثر در این زمینه باشد.
 با امید توجه بیشتر به نقش انجمن های علمی

خبرنامه انجمن آگهی می پذیرد.



2

مقاله علمی

مطالعه رفتار فازي آميخته هاي پليمري دوجزئي با استفاده از رئولوژي )1(
      * دکتر جعفرخادم زاده یگانه

 عضو هيئت مدیره انجمن رئولوژی ایران

شماره 6، تابستان 1396

مقدمه
مطالعه رئولوژي آمیخته هاي پلیمري به دلیل اهمیت 
جلب  خود  به  را  زیادي  توجه  آن  علمي  و  صنعتي 
کرده است. در این زمینه، رئولوژي آمیخته هاي جزئي 
دماي  نزدیکي  در   )partially miscible( امتزاج پذیر 
جدایش فازي و در منطقه دوفازي تا حدي ناشناخته 
بسیاري  توجه  مورد  اخیر  در چند سال  و  باقي مانده 
رئولوژي  مطالعه  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  از 
متقابل  آثار  دلیل  به  امتزاج پذیر  جزئي  آمیخته هاي 
رئولوژي  با  فازي  جدایش  دینامیک  و  ترمودینامیک 
زمینه  این  در  که  از جمله موضوعاتي  است.  پیچیده 

مطرح است:
1- تعیین نمودار فازي با استفاده از رئولوژي و

شکل شناسي  و  رئولوژي  بین  ارتباط  برقراري   -2
القاشده در اثر جدایش فازي.

دو  مورد  و  شده  شده  مطالعه  یک  مورد  اینجا  در 
منظور  بدین  مي شود.  بحث  مقاله  بعدي  بخش  در 
آمیخته  براي  شده  یاد  مورد  دو  تا  است  شده  سعي 
پلي استیرن-پلي وینیل متیل اتر )PS/PVME( مطالعه و 

بررسي قرار شود.
حاصل  اطالعات  مبناي  بر  فازي  منحني  بررسي    
اعتماد  قابل  روش هاي  از  ازآزمون هاي  رئولوژیکي  
براي تحلیل رفتار فازي هستند. در این میان، آزمون 
 ) G‘( کشساني  یا  ذخیره  مدول هاي  دمایي  جاروب 
و اتالف )"G( براي به دست آوردن نمودار فازي به 
کار مي رود. به عنوان مثال، نمودار تغییرات مدول هاي 
کشساني و اتالف بر حسب دما براي ترکیب درصد 
40:60 آمیخته PS/PVME در شکل 1 نشان داده شده 

است ]1[.
 ، G'،مشاهده مي شود، در دماهاي کم مدول کشساني    
دما،  افزایش  با  زیرا  مي یابد.  کاهش  دما  افزایش  با 
ضمن فاصله گرفتن از ناحیه شیشه اي شدن آمیخته، 
افزایش حرکت زنجیرهاي پلیمري آسان مي شود. در 
نزدیکي دماي جدایي فاز همیشه رقابتي  بین تحرك 

زنجیر ها و حاالت مطلوب ترمودینامیکي وجود دارد. 
زماني که دما به ناحیه جدایي فازي مي رسد، با تقویت 
نیروهاي ترمودینامیکي، 'G افزایش پیدا مي کند )تغییر 
این موضوع مي تواند   .)G'به باالي منحني جهت رو 
به دلیل تشکیل نواحي دینامیکي غني از ذرات سخت 
پلي استیرن باشد که داراي دینامیکي متفاوت از حالت 
تک فاز هستند. دمایي که در آن مدول کشساني شروع 
به  کمینه(،  نقطه  با  متناظر  )دماي  مي کند  افزایش  به 
اطراف  در  و  مي شود  شناخته  باینودال  دماي  عنوان 
آن اولین آثار کدري در نمونه آمیخته نمایان مي شود, 

همان طور که از پنجرة رئومتر قابل مشاهده است. 
   مدول اتالف یعني "G نیز رفتاري مشابه، ولي با 
حساسیت کمتر و تأخیر فاز نشان مي دهد. حساسیت 
بیشتر'G به منشا کشساني تنش القاشده به سامانه به 
تناظر  با   .]2[ مي شود  داده  نسبت  فاز  وسیله جدایي 
مکانیکي )مدل ماکسول( جزء کشساني در مقایسه با 
جزء گرانرو به تغییر شکل سریع تر ومشخص تر پاسخ 

مي دهد. 

شکل 1- جاروب دمایي مدول هاي کشساني و اتالف 
.PS/PVME براي نمونه 40:60 آمیخته
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   براي به دست آوردن  منحني اسپینودال با استفاده 
استفاده   ]3[  Choplin و   Ajii نظریه  از  رئولوژي  از 
پیشین    پژوهش هاي  توسعه  براساس  که  مي شود 
کوپلیمرهاي  درباره   ]4[  Larson و   Fredrickson
منظم- حالت  از  انتقال  نقطه  نزدیکي  در  دسته اي 
است.  هوموپلیمري  آمیخته هاي  حالت  به  بي نظم 
مدول هاي ذخیره و اتالف )معادالت )2( و )3(( پس 
از انتگرال گیري روي فضاي ضریب موجي و استفاده 

از معادله )1( به دست مي آیند: 
                                                                    )1(
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شده به شرح زیر است:
)5( 

iW نرخ  i  و  ib  طول بخش آماري جزء  که در آن 
بازآرایي است:  

 3 /i B iW k Tπ ξ=                          )6(
است.  مونومري  اصطکاك  ξ ضریب  معادله، این  در 

براي حالت نزدیک نقطه بحراني داریم:
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معادله  با  بر هم کنش  متغیر  که  فرض  این  با    
باشد،  داشته  دما  با  خطي  وابستگي  T

BA +=χ

ایجاد   1 T و  ( ) 3
22 )()( TGG ′′′ میان  خطي  وابستگي 

 ،1 T مي شود که در آن نقطه برخورد نمودار با محور  
یعني جایي که در آن معادله )10( برابر با صفر است، 

به عنوان دماي اسپینودال شناخته مي شود.
    همان گونه که در  شکل 2 به عنوان یک نمایش نوعي 
از داده هاي آمیخته PS/PVME 40:60 دیده مي شود، 

شکل 2- تعیین دماي اسپینودال با استفاده از 
.PS/PVME رئولوژي براي نمونه 40:60 از آمیخته

شکل 3- نمودار فازي )باینودال و اسپینودال( به 
.PS/PVME دست آمده از رئولوژي براي آمیخته

در ناحیه انتقال فاز یک وابستگي خطي دیده مي شود 
که با برون یابي ناحیه خطي و پیدا کردن محل تقاطع با 
1  مي توان به دماي اسپینودال آمیخته دست  T محور 
یافت )معکوس محل تقاطع دماي اسپینودال است(. 

و  کشساني  مدول  دمایي  جاروب  آزمون  تکرار  با    
درصد هاي  ترکیب  براي   ،Choplin و   Ajii نظریه 
مختلف مي توان نمودار فازي را به دست آورد. منحني 
باینودال و اسپینودال حاصل با این روش براي آمیخته 

PS/PVME در شکل 3 نشان داده شده است ]1[.
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گزارش دومین همایش 

در  رئولوژي  نقش  یک روزه  ملي  همایش  دومین 
فناوري هاي مرتبط از سوي انجمن رئولوژي ایران در 
روز سه شنبه دوم خرداد ماه 1396 در دانشکده مهندسي 

پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتي امیرکبیر برگزار شد. 
نقش  روزه  یک  همایش  اولین  برگزاری  پی  در 
محافل  استقبال  و  مرتبط  فناوري هاي  در  رئولوژي 
انجمن  مدیره  هیئت  همایش،  این  از  دانشگاهی  علمی 
محدود  پذیرش  با  همراه  را  همایش  دومین  تا  شد  برآن 
مقاالت برگزار کند. در این راستا با تالش فراوان سعی شد 
تا از سخنرانانی دعوت به عمل آید که بتوانند ضمن تشریح 
جنبه های  به  خاص،  زمینه  های  در  رئولوژی  علم  کاربرد 

عملی آن نیز بپردازند. 

برگزاری همایش
)بازرس  فرهنگ زاده  سلوی  مهندس  مراسم،  مجری  ابتدا 
را  همایش  برنامه های  خوشامدگویی،  ضمن  انجمن( 
ناصر  دکتر  آن  از  پس  رساند.  شرکت کنندگان  اطالع  به 
رنگ(،  و  پلیمر  مهندسی  دانشکده  )رئیس  محمدی 
حسین  دکتر  و  انجمن(  )رئیس  گوهرپی  فاطمه  دکتر 
سخنرانی های  انجمن(  مدیره  هیئت  )عضو  نازکدست 
تخصصی  سخنرانی های  سپس،  کردند.  ارائه  را  خود 

آغاز شد.
استاد  قریشی  میرحمیدرضا  دکتر  اول،  سخنران 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بود که سخنرانی 
آمیزه های  جریان  سازی  "شبیه  عنوان  با  را  خود 
از  استفاده  با  اکسترودر  دای  درون  از  الستیکی 
و  غیرنیوتونی  ویسکوزیته  رئولوژیکی  مدل های 
بعدی  سخنران  داد.  ارائه  صریح"  ویسکواالستیک 
بود  شریف  دانشگاه  از  پیرچراغی  غالمرضا  دکتر 
لوله های  و خواص  تولید  در  رئولوژی  "نقش  به  که 
پلی اتیلن PE100" پرداخت. پس از آن در بخش دوم 
سخنرانی ها، دکتر اسماعیل حریریان از دانشگاه تهران 
برای  را  داروسازی"  صنعت  در  رئولوژی  "کاربرد 

حضار تشریح کرد. 
دکتر محمدعلی رضوی از دانشگاه فردوسی مشهد 
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سخنران بعدی بود که "رئولوژی بایو پلیمرهای غذایی" 
را ارائه کرد. در پایان سخنرانی ها مهندس محمد راهی 
ارزیابی  سیستم  "بررسی  به  پاسارگاد  نفت  شرکت  از 
خالص  قیرهای  خصوص  در   )SHARP( شارپ 

پاالیشگاهی و قیرهای اصالح شده” پرداخت.
بخش بعد از ظهر این همایش به دوره های آموزشی 
جریان  انطباق  روش های  "کاربرد  یافت.  اختصاص 
اسیالتوری بر جریان پایا به صورت موازی و عمودی 
اولین  کمپلکس"  رئولوژیکی  سامانه های  بررسی  برای 
دوره بود که توسط دکتر بابک کفاشی از دانشگاه تهران 

)نایب رئیس انجمن( به آن پرداخته شد.
نادره  دکتر  توسط  رئومتری کششی  آموزشی  دوره 
گلشن ابراهیمی از دانشگاه تربیت مدرس )عضو هیئت 
صنعت  در  رئولوژی  آموزشی  دوره  و  انجمن(  مدیره 
رنگ و پوشش توسط دکتر ملیحه پیشوایی از موسسه 

پژوهشی علوم  و فناوری رنگ و پوشش ارائه شد.

مراسم اختتامیه 
)دبیر  قاسمی  اسماعیل  دکتر  ابتدا  اختتامیه  مراسم  در 
انجمن( ضمن تشکر از حضار و تمام دست اندرکاران 
رئیس  نکومنش،  مهدی  دکتر  از  همایش  برگزاری 
انجمن  رئیس  و  ایران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
پلیمر ایران، دکتر حسین نازکدست، دکتر فرامرز افشار 
نائب  پلیمر و رنگ و  طارمی استاد دانشکده مهندسی 
رئیس انجمن پلیمر ایران، دکتر فاطمه گوهرپی و دکتر 
بابک کفاشی دعوت به عمل آورد تا برای اهدای لوح 

تقدیر در جایگاه حضور به هم رسانند.
ابتدا لوح تقدیر به سخنرانان و حمایت کنندگان و 

- حضور دکتر حمید میرزاده استاد دانشکده مهندسی 
غنای  بر  همایش  اختتامیه  مراسم  در  رنگ  و  پلیمر 

مجلس افزود.
- حضور ایشان مورد استقبال شدید حضار و اعضای 

هیئت مدیره دو انجمن واقع شد.
- خالی نبودن سالن همایش نشان از استقبال شرکت 

کنندگان داشت.
- تعدد بازدید از پوسترها حکایت از پتانسیل بالقوه 

پذیرش مقاالت بیشتر داشت.

در حاشیه همایش

انجمن رئولوژی ایران

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 
و  پلیمر  مهندسی  دانشکده  امریکبری،  صنعتی 

رنگ، طبقه سوم، دبریخانه اجنمن
مشاره متاس: 021-64542437

ISOR@aut.ac.ir :پست الکرتونیک

سپس جوایزی به سه پوستر برتر برگزیده توسط داوران، 
دانشگاه  از  حسینی  مریم  خانم  تربیت  به  که  شد  اهدا 
دانشگاه  از  آقای محمد حیدرنژاد مقدم  تربیت مدرس، 
صنعتی امیرکبیر و آقای شیرزاد رضایی از دانشگاه شریف 
بودند. در بخش بعدی برنامه، جشنواره دانش آموختگان 
برتر انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران برگزار شد. پیش 
از اهدای جوایز و لوح تقدیر مهندس سلوی فرهنگ زاده 
بیان شمه ای  به  رئولوژی(  پلیمر و  انجمن های  )بازرس 
از  پس  پرداخت.  جشنواره  این  شکل گیری  پیشینه  از 
جشنواره  این  برگزیدگان  تقدیرهای  لوح  و  جوایز  آن، 
مراسم  شد.  اهدا  ارشد  کارشناسی  و  دکتری  مقاطع  در 

اختتامیه در ساعت 17 پایان یافت.


