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اهداف انجمن

 تشــویق و دعــوت متخصصــان اروپایــی و ســایر کشــورهایجهــان بــه همــکاری و  ارتبــاط همــه جانبــه در زمینــه رئولــوژی
 پیشــرفت و توســعه علــم رئولــوژی در ســطح ملــی و بینالمللیبــرای تامیــن مالــی در پژوهش ،آمــوزش و تعلیــم عملی.
 اقــدام عملــی بــرای کنفرانــس و ســایر فعالیت هــایرئولوژیکــی و انتشــار آنهــا از طریــق تارنمــای انجمــن و ســایر
راه هــای مرتبــط.
 بررســی انتشــارات وســیعتر اروپایی و در دســترس قــرار دادنآنهــا بــه گروههــای رئولــوژی و اعضــا عــادی هــر گروه.
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انجمــن اروپایــی رئولــوژی بــه همــه عالقه منــدان و
متخصصــان کشــورهای اروپایــی تعلــق دارد ،گرچــه هر کشــور
دارای انجمــن خــاص خــود بــا اساســنامه مــدون بــر اســاس
نیازهــای داخلــی آن کشــور اســت .انجمــن اروپایــی رئولــوژی
در برگیرنــده رئولــوژی شناســان صنعتــی و پژوهشــگران
دانشــگاهی اســت .در نتیجــه مرجــع مشــترکی برای مهندســان:
فیزیــک دانــان ،شــیمی دانــان و زیست شناســان و همــه
شــاخه های مهندســی اســت.
عضویــت انجمــن اروپایــی بــه روی همــه انجمن هــای ملــی
رئولــوژی در اروپــا و گروه هــای مرتبــط کــه همــه عضــو
کمیتــه بین المللــی رئولوژی انــد بــاز اســت کــه تحــت
پوشــش قوانیــن اتحادیــه اروپــا و اساســنامه آن عمــل مــی
کننــد .عضویــت انجمــن بســتگی بــه پرداخــت حــق عضویــت
هــر یــک اســت کــه ســالیانه تمدیــد مــی شــود .در صــورت
عــدم پرداخــت حــق عضویــت بــه معنــای حــذف آن انجمــن
یــا گــروه تلقــی شــود.
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ریاست انجمن

ریاســت انجمــن بــا کمیتــه متشــکل از یــک نماینــده از هــر
گــروه درون انجمــن و نماینــده ای از هــر  50نفــر عضــو
عــادی انجمــن اســت .تعــداد نماینــده هــا از تعــداد کل
انتخــاب شــدگان ورود بــه کمیتــه نبایــد بیشــتر باشــد .چنانچــه
تعــداد اعضــا کمیتــه از تعــداد گروه هــا بیشــتر باشــد ،ســقف
نمایندگــی اعضــا تغییــر می کنــد .انتخــاب نماینــدگان در
کل بعهــده گروه هــا اســت و هــر یــک بــرای مــدت  4ســال
انتخــاب می شــوند .جلســات کمیته هــا همزمــان بــا برگــزاری
کنفرانس هــا صــورت می گیــرد و در صــورت ضــرورت در
مواقــع دیگــر نیــز اعــام و برگــزار می شــود.
تصمیمــات بــر اســاس اجمــاع نظــر همــه شــرکت کنندگان
گرفتــه مــی شــود .و از طریــق نامــه ،فاکــس و یــا ایمیل هــای
الکترونیکــی بــه دبیرخانــه ارســال می شــود.
چگونگی اجرای کار انجمن

کمیتــه از بیــن اعضــای افتخــاری انجمــن ،کــه الزام ـ ًا از بیــن
نماینــدگان نباشــند ،بــرای دبیرخانــه انتخــاب مــی کننــد.

معــرفـــی انجــمــن

عوامــل اجرایــی شــامل دبیــر ،معــاون دبیــر ،منشــی ،خزانــه
دار و دو عضــو عــادی هســتند .ایــن افــراد بــه مــدت  4ســال
انتخــاب مــی شــوند و مجمــع عمومــی را تشــکیل مــی دهنــد.
مجمــع عمومــی انجمــن معمــوال یکبــار در ســال برگــزار
می شــود کــه سیاســت های کالن انجمــن را کــه در اساســنامه
تعییــن شــده اســت تصویــب کنــد .کمیتــه مســئول انتخــاب 4
عضــو رده بــاال هســتند کــه نقــش آنهــا در انتخــاب داوطلبــان
نمایندگــی و شــورای انجمــن اســت.
انجمــن هزینــه رفــت و آمدهــا را تقبــل نمــی کنــد و حــق
عضویــت توســط کمیتــه تعییــن مــی شــود .در صــورت نیــاز
بــه هزینه هــای پیــش بینــی نشــده کمیتــه اختیــار دارد کــه بــا
توضیــح شــفاف مقادیــر مــورد نیــاز را در هنــگام برگــزاری
کنفرانس هــا و یــا درون گــروه هــای اعــام کنــد.
کتاب هــا و مقــاالت انجمــن تحــت نــام مجموعــه اســکات
بلیــر ( ،)Scott Blairدانشــمند فقیــد از پیشــگامان رئولــوژی
بریتانیــا ،در دســترس قــرار می گیــرد و منابــع جدیــد اهدایــی
توســط گروه هــا افــزوده می شــود .ایــن مجموعــه در دانشــگاه
آبرســتوییس ( )Aberystwythایالــت ویلــز موجــود اســت.
تصمیمــات کمیتــه هــای انجمــن اروپایــی رئولــوژی بشــرح
زیــر از طریــق الکترونیــک قابــل دســتیابی و مطالعــه اســت.
 هفدهمیــن کمیتــه برگــزار شــده در کپنهــاگ ،دانمــارک-(کنفرانــس )2017
 شانزدهمینبرگزاریکمیتهزوریخ،سوئیس(کنفرانس)2016 پانزدهمین برگزاری کمیته نانس ،فرانسه (کنفرانس )2015 چهاردهمیــن برگــزاری کمیتــه درکارلســروهه ،آلمــان (کنفرانــس)2017
از نشریات منظم علمی -پژوهشی این انجمن بنام:
Rheologica Acta .1
Applied Rheology .2
 2انجمن رئولوژی شمال اروپا

()Nordic Society of Rheology

ایــن انجمــن درگیــر جــذب و نزدیــک کــردن متخصصــان
رئولــوژی در کشــورهای شــمال اروپــا شــامل کشــورهای
ســوئد ،نــروژ ،دانمــارک ،فنالنــد و ایســلند اســت.
هــدف و ایــده ایــن جامعــه گســترش و انتشــار علــم رئولــوژی
در تمــام ســطوح در کشــورهای شــمالی اســت.
رســالت انجمــن رئولــوژی شــمال اروپــا در گســترش و نشــر
یافته هــای رئولــوژی در تمــام ســطوح بــرای ســاخت یــک
مرجــع جامــع و پاســخگو بــرای صنایــع و دانشــگاه ها اســت
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کــه دیدگاه هــا و نظــرات آنهــا هــر چــه بیشــتر در آمــوزش و
پژوهش هــای جهانــی متجلــی شــود.
حاصــل فعالیت هــای انجمــن رئولــوژی شــمال اروپــا در
صنعــت و پژوهش هــای دانشــگاهی بــه روش هــای اســتاندارد
و مرجــع پذیرفتــه شــده اســت.
انجمــن رئولــوژی کشــورهای شــمالی زمینــه گردهمایــی بــرای
مهندســان ،فیزیــک دانــان ،شــیمی دانــان و زیســت شناســان
صنعتــی و دانشــگاهی فراهــم کــرده اســت.
خدمات اعضاء

کنفرانــس ســالیانه انجمــن رئولــوژی شــمال اروپــا وظیفــه
دعــوت از ســخنرانان برجســته بیــن المللــی را دارد .از
خدمــات عــادی اعضــا برگــزاری جلســات عمومــی روی
مباحــث مختلــف رئولــوژی اســت .مقــاالت ارائــه شــده در
مجموعــه مقــاالت ســالیانه ( )Annual Transactionsبــرای
ارســال بــه اعضــا چــاپ می شــود.
ایــن انجمــن همچنیــن نمایشــگاه هــای وســایل و لــوازم
رئولــوژی تخصصــی ،پوســترها و اجــرای دوره هــای مــورد
نیــاز را برپــا مــی کنــد .از ســایر وظایــف اعضــاء در دســترس
قــراردادن مقــاالت کامــل در تارنمــای الکترونیکــی اســت.
اعطــای مجــوز بــه گــروه هــا بــرای نشــر اخبــار و اطالعــات
الزم در مــورد ســمینارها وبرگــزاری جلســات تخصصــی
رئولــوژی اســت.
در تارنمــای انجمــن رئولــوژی شــمال اروپــا صفحاتــی بــرای
ســوال های دانشــجویان و پژوهشــگران و دریافــت پاســخ
هــای متخصصــان اختصــاص داده شــده اســت.
ســوال  -1چگونــه داده هــای رئولــوژی را بایــد رســم کــرد.
در بعضــی مقــاالت '  Gو ''  Gجداگانــه در مقابــل بســامد
(فرکانــس) رســم مــی شــوند .بــا ارائــه منحنــی هــا بــر اســاس
مقیاس هــای مختلــف مشــکل اســت کــه بتــوان ماهیــت
ارتبــاط بیــن دو را متوجــه شــد .چنانچــه نمونــه هــای مختلــف
بــا هــم رســم شــوند تصویــری بســیار مخــدوش بــه دســت
مــی آیــد و اگــر فقــط '  Gنشــان داده شــود ،تمرکــز روی
پاســخ االســتیک خواهــد بــود .ترجیحــ ًا مقایســه نمونــه هــا
مــی توانــد از طریــق  Tan δدر همــان منحنــی باشــد ،تــا اینکــه
'  Gو ''  Gجــدا باشــند.
سوال  -2نام "گرانروی کمپلکس" بر چه اساسی است؟
ســوال  -3ژل هنــگام ژل شــدن تمایــل بــه هم افزایــی
( )Synersisدارد ،بــه عبارتــی انقبــاظ پیــدا مــی کنــد و در
نتیجــه مــا درصــدد جبــران آن بــا تنظیــم فاصلــه هســتیم.

انجــمن رئولوژی

مســئله ایــن اســت کــه اگــر نمونــه را تحــت فشــار قــرار دهیم،
بــا کوچکتریــن مقــدار نیــروی نرمــال نمونــه فشــرده و تخریب
می شــود زیــرا دارای مــدول پائینــی قبــل از رســیدن بــه ژل
شــدن اســت .آیــا مــی تــوان نیــروی نرمــال را تــا زمــان ژل
شــدن وارد نکــرد کــه نمونــه بــار وارده را تحمــل کنــد.
پاســخ :همــان طــور کــه ذکــر کردیــد پیــرو ژل شــدن وضعیت
پیچیــده ای بــا هم افزایــی بالقــوه و نیــز تغییــرات حجمــی
ایجــاد مــی شــود .بــه ایــن دلیــل از صفحــات مــوازی زبــر
اســتفاده مــی شــود تــا نیــروی محــوری کنتــرل شــود .شایســته
اینســت کــه از نیــروی محــوری کنتــرل شــده از صفــر نیوتن با
حساســیت  0/1نیوتــن اســتفاده شــود .در ضمــن بجــای مقــدار
اولیــه از پیــش تعییــن شــده نیــروی محــوری قبــل از شــروع
آزمــون بایــد در نظــر گرفتــه شــود .پیشــنهاد می شــود کــه
فایــل هــای نتایــج بــه  TAبــرای بررســی های بیشــتر ارجــاع
شــود .راه دیگــر اینکــه بایــد مراحــل دوگانــه نوســانگری
در دو طــرف نیــروی محــوری کنتــرل شــده اجــرا شــود .در
مرحلــه اول از رصــد کــردن داده هــای مــدول اســتفاده شــود
و وقتــی بقــدر کافــی بــاال بــود نیــروی محــوری کنتــرل شــده
را حائــل کنیــم و در ایــن حالــت مرحلــه تمــام مــی شــود .بــا
شــروع مرحلــه دوم نیــروی محــوری کنتــرل فعــال مــی شــود
و ســپس بــه مرحلــه نوســانگری بعــدی ادامــه مــی یابــد.
ســوال  -4مــن مایلــم کــه تنــش تســلیم ماســت را تعییــن کنــم.
آیــا می توانیــد روشــی مناســب معرفــی کنیــد.
پاســخ -اول ماســت بایــد در یــک فنجانــی کــه رئومتــر در آن
قــرار می گیــرد جــای داد و بــرای یــک شــب بحــال خــود
بگذاریــد .ایــن اقــدام یــا از لحظــه تولیــد ماســت اســت (در
فراینــد پیلــوت) و یــا از کارتــن توزیــع گرفتــه شــود .ابعــاد
اســتفاده از انــدازه گیــری بایــد توســط یــک تیغــه مســطح
( )Vaneباشــد کــه بطــور مشــخص بــرای تنــش تســلیم
طراحــی شــده اســت .امتیــاز دوم ایــن روش اینســت کــه
کمتریــن مقــدار همــزدن در هنــگام فرآینــد بارگــذاری ایجــاد
می شــود .تنــش از مقــدار  0/01پاســکال تــا  100پاســکال،
بســتگی بــه ماهیــت ماســت ،وارد می شــود .دمــای آن بســتگی
بــه شــخص آزمــون کننــده دارد .جمــع آوری داده هــا بایــد
لگاریتمــی و توزیــع آنهــا نیــز لگاریتمــی باشــد  .
ســوال  -5چــرا پودرهــا ،بــا محتــوای آب و انــدازه ذرات
یکســان ،در دســتگاه اکســترودر دارای رفتارهــای مختلــف
جریانــی هســتند .بطــور مثــال نشاســته گنــدم بهتــر از نشاســته
ســیب زمینــی جــاری میشــود .آیــا میتــوان روشــی بکاربــرد
کــه رفتارپیــش بینــی شــده ای بــه دســت بیایــد.

پاســخ -گرچــه ممکــن اســت ذرات شــما دارای محتــوای آب
و انــدازه ذرات مســاوی باشــند ولــی شــکل و ســطح ذرات
پودرهــا بــا هــم متفاوتنــد و نیــز دارای برهمکنش هــای درون
ذرات هســتند .در نتیجــه پــودر رفتارهــای مختلــف از خــود
بــروز می دهــد .در ضمــن اصطــکاک بیــن دیــواره تغذیــه و
پودرهــا ممکــن اســت متفــاوت باشــد .در مــورد نشاســته پنیــر
بــا اصطــکاک کمتــر راحــت تــر نیــز جــاری مــی شــود .بــا علم
بــه جریــان یابــی و پارامترهــای مربــوط و اصطــکاک دیــواره
نمونه هــا می تــوان رفتــار جــاری شــدن را پیــش بینــی کــرد.
از آزمــون برشــی بــرای جریــان یابــی پــودر اســتفاده شــود
کــه بتــوان اصطــکاک بــا دیــواره را بــرای آزمون هــای برشــی
تجزیــه و تحلیــل کــرد.
ســوال -6در هنــگام انــدازه گیــری گرانــروی محلول تغلیــظ کننده
و شــروع آن از ســرعت پائیــن برشــی و برگشــت بــه ســرعت
پائیــن برشــی ،بــه عبارتــی از بــاال بــه پائیــن گرانــروی باالتــری
تولیــد مــی شــود .ایــن پدیــده بــه چــه عاملــی بســتگی دارد؟
پاســخ -ایــن پدیــده غالبــا بنــام ژل گرایــی (تیکســوتروپی)
منفــی اســت یــا "ضــد ژل گرایــی" ،و در محلــول هــای
پلیمــر و نیــز تعلیقی هــا ذرات ناهمســانگردی (آنیزوتروپــی)
رخ مــی دهــد .در نتیجــه ایــن یــک پدیــده واقعــی اســت و
بــه شــرایط آزمــون وابســته نیســت .عــاوه بــر ژل گرایــی
منفــی بســتگی بــه آن دارد کــه آیــا حلقــه ویسکواالســتیک
حاصــل می شــود یــا خیــر و یــا بــه عبارتــی انــدازه گیــری
ســریع انجــام می شــود .چنانچــه مایــع ویسکواالســتیک قــوی
باشــد بایــد بــرای مــدت طوالنــی تحــت بــرش همــه مراحــل
برشــی قــرار دهیــد و در نتیجــه زمــان کافــی بــرای آســودگی
آن خواهــد بــود.
 3انجمن رئولوژی بریتانیا
()British Society of Rheology

چگونگــی جریــان یابــی مایعــات و جامــدات بــه بــی شــکلی
در تمــام جوانــب زندگــی تجلــی پیــدا مــی کنــد .اســتخراج و
فــراورش روغــن خــام ،قالبگیــری پالســتیک هــا ،اســتفاده از
خمیــر دنــدان ،پخــش شــدن کــره مارگریــن ،نقاشــی ،نــرم
شــدن غضروفهــای داخــل بــدن همــه مثــال هایــی از انــواع
فرایندهایــی اســت کــه بــه رفتــار رئولوژیکــی بســتگی دارد.
انجمــن رئولــوژی بریتانیــا در ســال  1940تاســیس یافــت کــه
هــدف آن گســترش علــم رئولــوژی بــود .آن یــک انجمــن غیر
انتفاعــی و تحــت نــام "موسســه خیریــه" ثبــت شــده اســت.
ایــن انجمــن جوایــز و بورســیه تحصیلــی اعطــا می کنــد.
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کمیتــه بیــن المللــی رئولــوژی در ســال  1953توســط ایــن
انجمــن بنیان گــذاری شــد و کنگــره هــای آن هــر  4ســال
یکبــار اجــرا می شــود .انجمــن رئولــوژی بریتانیــا از بنیــان
گــزاران انجمــن اروپایــی رئولــوژی در ســال  1996اســت
و بــا انجمــن رئولــوژی آمریــکا ارتبــاط دارد .ایــن انجمــن
در باشــگاه غیــر رســمی رئولــوژی دانــان بریتانیــا در ســال
 1940شــکل گرفــت و دارای اهــداف گســترش علــم و
انتشــار دانــش رئولــوژی در تمــام شــاخه های رئولــوژی
محــض و کاربــردی اســت .از آن زمــان تــا بحــال بســیار
رشــد کــرده ،دارای بیــش از  300عضــو اســت کــه یــک
ســوم آنــان خــارج از بریتانیــا هســتند.
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ایــن انجمــن دارای  50عضــو از آمریــکای شــمالی اســت و
همچنــان باشــگاهی بــودن غیــر رســمی خــود را حفــظ کــرده
اســت .تمــام دفاتــر انجمــن دارای کارگــزاران افتخــاری انــد
کــه دارای یــک شــورای ایالتــی اســت .اعضــا همــه از محیــط
هــای دانشــگاهی هســتند کــه پشــتوانه قــوی در فعالیــت هــای
صنعتــی دارنــد .اعضــا پشــتوانه علمــی چندنظامــی ماننــد
ریاضیــات ،رایانــه ،فیزیــک ،شــیمی ،زیســت شناســی ،علــم
مــواد و مهندســی پزشــکی اند.
منابــع آرشــیوی ایــن انجمــن در کتابخانــه دانشــگاه  
 Aberstwythدر ویلــز اســت .موجــودی ایــن آرشــیو در
تارنمــای انجمــن قابــل دسترســی اســت.

